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 (سورعلا جات نع) 5 1

 3 ةعيكلا
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 ٠ ىزاج مص لجرلا مذ

 ىلا هللا تودَنم دعي واير دام لك

/ 
7 

 14 مانمصالا ةلمكت

 اشم ىف اهبش ٠ هلانإ هجاعنو رقبلا « برسلاب دارأ

 ءالملا نييلعو مص لوح نردي راوجب اهبانذألوطو

 ليقو : انخيش لاق . بدهملا لي وطلا ىأ ليذملا

 فاطي اك عيباسأ هلوح نورودي اوناك مسمنإ

 ىرابنالا نبأ نع ”ىحافحلا لقنو ٠ ةبعكلاب

 نيفئاطلاب ابشن اهوح نورودي اوناك ةراجم

 راد ٠ لاقي نأ هريغو ىرشخمِلا رك اذلو ٠ ةبعكلاب

 (سورعلاجات نع) ٠ هب فاط : لاقي لب ٠ تيبلاب

 دوعتسم خب ةوزع تيدح قرت - ةيرلا

 هلزنم لخد « هموق ىلإ داعو ٍلسأ امل « ىئقثلا
 تاللا ىنعي ةيرلاتأي نأ لبق هلوخد هموق كنف

 فئاطلاب فيقث اهديعت تناك ىلا ةرخصلا ىهو

 هنومس تيب مهل ناك فيقث دفو ثيدح فو

 همده اوبلسأ ابلف « هللا تيب [ هب ]نوهاضي ةبرلا

 ( سورعلا جات نع) ل

 نب ثرحلا بو جذمل نارجب تاكتبس)- هنزل
 ظ01010

 (ريثألا نبآ ةياهنو « سورعلا جات نع) 5 بعك

 (سور»لا جات نع)

 ٠ منصلا نوزلا : ديعس وبأ لاقو ٠ نونلاب نوزلاك

 وهف هللا نود. رم ادبعام لك هع را[ لات

 : سوماقلا حراش ىضت م ديسلا لاقو :روز

 رهوملاب اعصرم ناك هنيعب مصر وزلا نإ لاقي و

 ( سورعلا جات نع) 1 0 دالب ىف

 طيلاغالا نمض نم ريخالا ظفللا ذهير)

 هباوصو سورعلا جان ةعبط ىف ةمفاولا ةريثكلا

 تثوناب هب دهب ا” ءارلا لبف واولا حتفيروادلا.

 هنأب مصلا ال فصو دقو ( ه4 ١ ص ؟ ج)

 لبج قوف ناكو « ناتئوفاي هانيعو : بهذ نم
 ةرمم نب نمحرلا دبع نإ لاقو ؛ نوزلا لب ىمسي

 مايأ ىف ناتسجس ةيحان حق نأ دعب بيبح نبآ

 رصحو ررادلا ضرأ ىلإ راس « نافع نب نائِع

 نم ةّدع لع مهملاص مث « نوزلا لبج ىف اهلهأ
 ّلَع لخد ةلأآز « فال آ ةينامت نيبلسملا نمهعم

 نايزرلل لاقمث « نيتتوقايلا ذخأو هيدي عطقف صَل
 كبلعأ نأ تدرأ مناف ىهاوملاو بهذلا كود

 نود نم دبعيو اهإ ذخخي امو م'صلا مشلاب - نوزلا
 :ريرحل ىرهوللا دشنأو «روزلاك هللا

 هعرك أ ىشوملا رقبلا اهب ىثمب

 نوزلا ةعيب ىنبت ذيارطا ىشم

 : ديمحلاق ٠ نيشلا ىازلا مشب نوُر ةيسرافلاب وهو

 * نوزلل تفكع سوجلا تاذ دب

 ةيرر لاق

 * هّمص لجي نوزلاك ةنانهو د«

 (ىجافختل ليلغلا ءافشو « سورعلا جات نع)

 اومس هيو « ةيهامللا ف فتاك مص - قراشلا
 2 قراشلا دبع

 (سورعلا جات نع)

 777 2597957119110155:51567-7559919775737-- هده دسم



 مانصألا ةليك ١48

 هيلع سايلإ موقل ) بهذ نم ناك مص ممآ - لعب

 حاحصلا خسن ىف هلثمو « باوصلا وهاذه (مالسلا

 نيلسرملا نمل سايلإ نإ و””ىلاعت هلوق هديؤي.و

 نورذتو العب نوعدتأ نوقتت الأ هموقل لاق ذإ

 سوي موقل انخيش ةخسنىفو “نيقلاخلا نسحأ

 لاقو . عاركل درحلا باكىف هلثمو (مالسلاهيلع)

 اا نع 1 1-2

 ىذلا مهدوبعم برعلا ىبمو بغارلا لاقو : هللا

 هيفءالعتسآلا مهداقتعآل الءبهللا ىلإ هبنويرقتي

 (سورعلا جات نع)

 نم ةيمدلاو « بشخللا نم لاشقلاو مص - ميعبلا

 [ سوماقلا خسن ىأ ] خسنلا ىف اذك غبصلا

 (سورعلا جات نع) ١> غمصلا نم باوصلاو

 .مم ل جلب
 .تاللا !لع ىنب ىذلا تيبلاوه ت ةبرلا تيب

 (شورعلا جات نع)

 (سورعلا جات نع)

 رحاسلاو نهاكلاو منصلا لع عقت ةملك 2 تبحلا

 رملأ”” : الاعت هلوق ىف "ىبعشلا لاقو . كلذ وحنو

 نونمؤي باّككلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ
 < رحسلا تبحلا : لاق *“ توغاطلاو تبحلاب

 توغاطلا : سابع نبآ نعو ناطيشلا توغاطلاو
 . بطخأ نب يح تبخباو فرشألا نب بعك
 «“"تبحلا نم قرطلاو ةفايعلاوةريطلا“” ثيدحلا فو

 (سورعلا جات نع)

 ٠ ةيلهامبا ىف دبعي ناك مص ثيدحلا ف - ةهبلا

 ةياهنو سورعلا جان نع) ( هديس نبآ .نع)

 (ريثألا نبأ

 اذكه : ةيلهاللا ىف ناك ص. ريك - شيرح
 طلغ وهو [ سوماقلا خسن ىأ ] خسنلا رئاس ىف

 ظفاحلاو ىناغاصلا هطبض اي ريمأك هنأ باوصلاو

 روك ذملا شرجدبع بسن هيلإ و” :ريخألا دازو
 (سورعلا جات نع) ٠ لمأتف “سيق دبع دلاو

 " ةيلهادلا ىف دبعي ناك مص ممآ «ماللاب - دسلجلا
 ماللانأ لع دسج ةمجرت ىف ىرهوملا هك ذو

 : رعاشلا لاق « ةدئاز

 ©" ىراقش باتجي تابف

 دسللبا ىلإ ىثمي نمرقيب
 (سورعلا جات نع)

 (سورعلا جات نع) ٠ نزاومل ناكْمص - راهج

 تالك نب ىصق نيرادلا دبع هب ىبس مص رادلا

 (سورعلا جات نع) 8 دوب

 لاق ٠ ربشألا وهو ففخيو « مص ممآ - راودلا

 2 هبصنت برعلا تناك مص وهو ”ىرهزألا ٍ

 كلذ مسآو ٠ هب نورودب هلوح اعضوم نولعجي

 "ىئىرمآلوق هنهو ٠ «“راودلا“ عضوملاو ممملا

 : سيقلا

 هجاعث ّنآكب رس ان ّنمف

 ٠ ليذم ءالمفف راود ىراذع
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 0 0 ظ
 هنأك ةوالتلا ىف لعفلا رامضإ ىلع بص
 ذختأ « اهإرز ا ذخننأ 1 لاذ د:

 ذحت أ ريدقتلا : ىناغصلا لاقو ٠

 0 3 نتا, سعت 0

 اقلاحت 3

 قرفتنال ضوع جاد محتأب

 (سورعلا جات نع)

 نما ىلا لبث الا دع .

 (سورعلا جات نع) 8

0 
 باّكلا اذه ققحم اهعمح

 برعلا دنع ةمظعملا توبيلاو مانصألا ءاسمسأل ةنمضتم
 اذه هباتك ىف ”ىبلكلا نبآ اهركذي مل ىتلا

 ىأ] خسنلا رئاس ىف ازكه ٠ مانصألا ب ةهالإلا (مالسلا هيلع) مهاربإ وبأ حرات نك مم) 0 2 1

 ةملآلا نعملا اذهب حيحصلاو [ سودءاقلا يسن

 كرذيو ”” ىلاعت هلوق ئرق هبو عما ةغيصب
 : ىرهوحلالاق ٠ ةروبشملا ةءارقلاىهو““كتهلآو

 اودقتعأ مهنأل « مانصألا ةطاالا تيعس امنإ و

 « مهتاداقتعآ عبتت مهامسأو ء ا قحتةدابعلانأ
 ٠ كلذ لمأتف ٠ هسفن ىف ءىشلا هياعام ال

 (سورعلا جام نع)

 . لئاو نبا بلغتو كبل مص - لاوأ | '
 (سورعلا جان نع)

 (لجو ننع) هللا نود نم دبعي ناكمنص ةجبلا

 (ريثألا نبآ ةياهنو سورعلا جات نع)

 ائأر اىل دمسأ نب ملاظ هانب ٠ نافطفل تيب - سب
 افصلا نيب نوعسو ةبعكلاب نوفوطي اشيرق

 افصلا ن 0 تيبلا عرذف ٠ ةورملاو

 تيب ىبف « هموق ىلإ عرف ٠ ةورملا نم ارجع

 : لأقف «نيرجما عض هوو ا

 0 1 ةورملاو افصلا ناذه

 مدهو (ىلاظ لتقف ”ىلكلا بان نب هز راغأت
 (سورعلا جات نع) . هان
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 باتكلا اذ مه قّقحم اهعمج
 مم سس
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 قحلب مث هرسكي مث هلقعو هسفن عجاري هل نداس رخآ هب ةيمستلا ب كبي نان ١

 ٠١ 0: هيف دراولارمشلا  هموق مالسإ هل نمضي و ليو لاب ١

 تهدأ نانثإلا روش المرعلا قهري كاع ضد ع

 نادي را هون هبسصن نم لتأ ب بهذ نم لية ل اوفي وكت هد

 نإ هيف كوكشملا دفولا ةفرمل اهم نينث, نومسقتسي حادقأ ةغبس هدنع ناك ىمسب

 ٠ 561ا/ اقَصلموأ بسنلا ير ناك

  هنداس ب هيةينسنلا  هعضوم ب هدبغ نم ت 1١ هعطوم هديت تاك ىلا ةليقلا - 3 ١
 ىلا برحلا - ه8 هل ديلولانب دلاخ رسك هب رشيف هدلو عم هيلإ نبللا لسري ناك ظ ا

 - ه6 الوتقم اهدإو تأر نيح تاقنألا ئدحإ هتلاقام همده لجال تلصح

 ٠ 85 هتثيهو هتفص

 * 077 هيف رعشلاو ل هذع نفك

 هدبع نم - ٠ رجفلاو طراد اال 12 - قوعي

 - ة©ا/ هعضوم

 ١ هيف ةراولارسشلا  هدبعت تناك ىلا ةليقلا - ثوضي ٠١ - ها/ هعضوم  هدبع نم «



 داو

 ٠ 44 اهفرعش (ةلخب تاكىلا) - ىزعلا

 4+  (شنايعوم) سنأ مع

  ىلاعت هللا نببو هلي مهتورحو مهماعنأ مهتمسق - 21 صوم ك هذكش 0 3 0

 6 م'صلا بيصتل مهحيجرت

 51١ ٠ هعم اناك ناذللا نافيسلا  هتمرح طوقس - 4

 هاه

 ٠ 81/ هِف دراولا رعشلا  ةيوبنلا ةثعبلا دعب هقارحإ - 801/ هدبعي ناك نم - نيفكلا دذ

 عيمج و شيرق همظعت تناك ىذلا اهتيب  اهتدس  اهلصأ - (فئاطلاب ةع سم ةرخص ناك منص) تاللا

 تردد شقرا ا فاق كلا

  !/ا/ ةيدهلاو ةرايزلاب اهربغ نود اهبصخت ٍفيقُث - ١17/615 اهقي رحبواهمده

 * 51" رعشلا ىف اهدورو

 - 17* كلذ ىف غلابت تناك ىتلا لئابقلا اهل برعلا ميظعت  اهعضوم اهب ةيمسنلا - داك
 مهراعشأ ىف هركذ  هدنع ةماقإلاو منصلا اذه دنع مبسو ئر قلحي الإ مهجح متيال :

 كلم امهعضو ناذللا نافيسلا - ١ 66 ١ بالا دهع ىف همده  نآرقلا ىف هكذ

 6 رول 1 ال م رامنلاود اهلس | تاج ا ناع

 .ه اما/ ةيدحلاو ةرايزلاب اهريغ نود ابهصخت جرزخلاو ا

 * 3 هيف رعش  هبصن نمب الو هعضومب فلؤملا لع مدع هب ةيمستلا - فانم

 (قفاسإ ظنا ) ةلئان

 رعشلا - ١١ فلؤملا لوق لع هيف رعش دورو مدع  هعضوم  هدبعت تناك ىلا ليبقلا ب 0ك

 * 8/6 81/ هعضوم  هدبع نم ١١ توقأي نع هيف دراولا



 ٠ ثلاشثلا سرهفلا

 (باككلا ةّرلم ىف اهلع مالكلارظنأ) - ةجسلا

 !٠ ويش ىفرعش هدي نك نس ترها < 7

 5 م رع

 4١ ٠ هيف رعشلا  هدبعي ناك نم  (ريهأكر يس لقتالو) ريعس

 و

 رمشلاف هركذ دورو مدعو هب ةيمستلامدع  هتندس  هعضوم  هدبعت تناك ىلا ةليبقلا ب عاوس

 . ها/ هتداع ىفرعش  هدبع نم - 64
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 ٠ 78 هيفرعشلا  هدبعي نكنم - ئرشلا دذ

 4٠ ٠ هيفرعشلا_هدبعي تاكنم - متأع

 تي ءانب  هقيقحتو اهعضوم  اهذختأ نم لّوأ اهب ةيمسنلا ١ ١ اهف دراولا رعشلا 8

 اهل ىمخ شيرق اهل لوسرلا ءادهإ  شيرف دنع مانصالا ملفعأ ىه - 14 اهلع

 شرق ميظعت - ١1461 كلذ ىف رعشلا  ةبعكلا مرح ةاهاضم اهب اصاخ ابعش

 اهرحتنم - 7١ 614 رعشلا ىف اهدورو 2 ١ كلذ ىف هرعشر اهل

 كرس مهاياده مول ميسقتو مهراعشأ ىف هركذو ( بغبغلا همسآو )

 - 717 مهطعب ىفرعشلاو اهتتدس - 77 67 ١ كلذ ىف رعشلاو ةيلهافبا ىف اهتدابع

 كلوت نم ةحيحأ لأ فوت - شيرق ىف كلذ دادتشا  اهتدابع نع ”ىنلا ىبم

 اناحا## قاب جاع نأ ف 1 نا نلض كا ضرع

 اهبناكمع - 8 اهنداس ءاثر ىف رعش  ةكم حتف ماع ىف اهنداس لتقي ديلولا نبآ

 ممظعت - 37 كلذ ىف رعشلاو دلاخ ىلع امل امداس ءارغإ - اه اهلاصئتسآو

 رسكيو اهترجش لصاتسي ديلْؤلا نب دلاخ ب مهعمتاهتودبتي ةلعابو يع اهلل شرت

 اهرغ تود اهصخت شيرف اه برعلا عي مظعتب تزاتمآ ىلا ىه  (بنثو

 * 71/ ةيدطاو ةرايزلاب



 مانصألا باّككل ثلاثلا سرهفلا 3

 ثلاثلا ”ليلحتلا سرهفلا

 ”ىبكلا نبآ باك ىف ةدراولا مانصألا

 قصلب امهدحأ  امهتدابع مث  ةظعولل ةيعكلاب امهعضو - 4 امهخسمو امهتياكح - ةلئانو فاسإ

 ؟8/ امهف رعشلا - امهدنعرحنلا ل مز عضوم ىف رخآلا تااح لإ هله كل ةعكلا

 قلحو هيلإ مهج - "4 6788 مهراعشأ ىف هب فلحلا  هعضوم هدبعي نكنم - رصيقالا

 رعشلا اذه ذخأ نم نزاوه هلعفتام  قيقدلاب اطول مهرعش ءاقلإ و هدنع مهسوؤر

 6٠ ٠ © غ9 مهراعشأ ىف كلذ ىف مم برعلا رييعت - غ/١ هلك أو هزبخو

 ” 8 را ندا 2 ا ] ككل

 هول ل اك دل[ رلا  كدضا_هيمومتع هفه ا يو هيدا: ةصلخلا دذ

 رعش  هقارّتحآو هناينب ىفرانلا مارضإ كم حتف دعب ”ىنلا صأب همده "٠ ه ا" غ

 برعلان م ةفئاط عوجر ىف ثيدح  فاؤملا دهع ىف هعضوم - 7” كلذ ىف ةأرمآ

 مادقإلل هدنعبرعلا ماسقتسا  هعضوم هل اعيمج برعلا ميظعت ب 1١1 هتدابع ىلإ

 برضو حادقلا رسكنم سيقلا ,رمآ هعنصام  صيرتلاوأ هنع ءاهتآلا وأ لمع لع

 قالهم هع قاف ٠ هرفخأ .رم لأ سيقلا ثم  همشو مصلا هجو

 , 5ع/ مالسإلا ءاج

0 

 < ٠ كاذ ورع 1ك تسلا نوت ( رعت ءاكضر

  هتدابعب نيمئاقلل هنم مالكلا رودصا- 1 1 ةكمب ماركلا تيبلا ىهاضي ءاعنصي ريب تيب ذح ماكر

 * | هب ةيمستلا مدعو رعشلا يف هدحو هدورو مدع  هببسامو همده



7 , 706 
 0 عع 1

 4 مانصألا باتكل ىناثلا سرهفلا

 ىناثا ليلحتلا سرهفلا 020

 برمعلا دنع ةّمظفملا توبلا ٠١"

 ٠ (ثلاثلا سرهفلا ىف ءاضر راظنآو) ٠ غوتسملا همده ةعبب ر ىبل ثيب 5 هر

 :(دادنس ةبكرظنأ) ت ذأ

 لراس 1 9 ١

 برعلا فرص ىف ةهربأ مس [  ةيداحلا فو ] 4" نمبلاب مرشألا ةهربأ اهانب ةسينك - ٠

 هجورخو مهيلع هبضغ  اهريقحتل برعلا هلعفام  اهلإ مهلي وحتو ةكم الإ مهجح نع

 ٠ 4 1/ ةبعكلا مدخل ةشبحلاو ليفلاب

71 اهوحو اهفوج ىف مانصألا دوجو ع 8
 .٠ 

 نم ريثك ةلامسآل « دكم ةبمكهب نوئهاضي ءاروحلاب تيب ةماقإ ىف برعلا ضعب رعس

 ٠ ؛ه مهل همذ  كلذل هموق ضفر مهلا سانلا

 الغم لب ةذابع تيب زكي مل ترعشلا ف تكذب اههضوم باعد كاك نم ادا 1

 ١ . 4ه26غهافيرش 00

 ةدابع ةبعك نكت مل امنأ ىف ةياور  رعشلا ىف اهكذ 2ك 4 ريتمرا تاندش ناعم |

 .(ثلاثلا سرهفلارظنا) - 2 - م "

0 10 0 

 ٠ (ثلالا سرهفلا ىف ىزعلا رئنأ) - ىزعلا تيب .
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 مانصألا باكل لقألا سرهفلا 4

 01 9 001 2 سن نم لوا - كلذ بسلاو بررلا كير 2 اهداع لص 2: .كاثوألا

 اعداع لإ هاعد ىذلا بسلا نايب - " اداع تيلاسأو اهكسانم ر رقو.برعلا

 مالكلارودص ١/.- ةبعكلا لوحال هبصن  ماشلاب ءاقلبلا ةنيدم نم امل هراضحتسآو

 ١١ اهفاوجأ نم ةيلهاملا ىف

 5 0001 1 اج كك هلتسلتا

 ٠ 384 برعلا نم اهدبعي ناك نم - .ىسرجلاا

 (باصنألا رظنآو) غ7 هيف مهرعش  باصنألا لوح فاوطلاوه - راو كل |

 1 ليعامسإ و ميهاربإ نيد نم ءىشىلع مهئاقب عم ناثو الل برعلا ةدابع - ليعامسإو ميهاربإ نيد

 1١1- «٠ هنم ةيقب لع اتناك ناتللا ناتليبَملا

 . (مانصألا رظنآو) 017“ ةضفوأ بهذ وأ بشخ نم ناضإلا ةروص لاثموه - متصلا

 * 8غ مهتانصال مهحنابذ ىه - (ةريتع عج) رئاتعلا

 ٠ 3" كلذ ىفرعشلاو « مهمانصأ دنع منغلا يذ عضوم - رتعلا

 ٠ 51 ةمالسإ مث الإ متاح نبىدع لاقتت١ - ةينارصنلا

 - (تاترألا ظارز ةأ” ةراخا نم تاسإلا ةروع رع 2 مقل

 - ٠١ 64 ١١ ةيدوهلا لإرسن 0 ةدابع ن٠ نادمه ىنب لاقتنإ - 2 ةيدوهلا

 اهالاونموريم- لاقتنإ - ١ ةيدوبلا ىلإ مائر ةدابع نم نملا لهأو عبت لاقتنإ

 ٠ ه/ ساون ىذ مايأأ ىف ةيدوهلا ىلإ رسن ةدابع نع



 اب مانصالا باكل لقألا سرهفلا

 لوألا كيلحتلا سرهفلا

 فريش

 ٠ #8 رفسلا ىف اوناكاذإ اهتدابع ىف برعلا ةقيرط - راجحألا

 مهف ةبيقاب تناك ىلا اهئامنأب اتيمست © 5 حوت موق دنع اهس دوقفلل برعلا باعتسإ - 2

 - ٠١68 برعلا دنع مانصألا عويش مث « ليعا#إو ميهاربإ نيد اوقراف نيح

 دنعاهمظعأ - ٠١ ى 4 ليلخلا ميهاربإ نر ليعامسإ دلو نم اهذاختاب أدب ىذلا وهنم

 هرسأ ؛ ةبعكلا لوح اهنم دوجولل ”ىنلا نعط - 14 ةانم مث تاللا مث ىزعلا برعلا

 ضيللا وتد مدع. .-. 9"17 مانضالا ر يسكت فرعش ءاهقي رختو دنملا نم اهجارتإب

 ت18 نم ةيناب نفي اك انهي نيميست مدمس ماسالا قاشنلا

 هنومظعيف دنحلا ىف لبجب ةراغم ىف مدآ دسج نوتأي ثيش ونب ناك  اهتدابع لأ

 - هلوح نور ودي انص مهتحنو مهب ليباق ىب هبش - ه١« 8٠ هياع نوجرتيو

 نوعسيو اهنومظعي مه راقأ ناك_اهوبصنو مهبحلاص نم اموق لثمت مانصأ ةسمت اولمع

 ءاملا اهرجو اهقرغأف نافوطلا ءاج « اهودبعو اهماظعإ ىف اوغلاب مث 2 هز كرد

 جحلا ناوأ اهب بهذي مث اهريثتس ىمل نب ورم. -655 جرلا اورو ةدج ىلإ

 ٠ 8/ "ىنلا مأب اهمدهو اهتدابع لاوز - © اهتدابع ىلإ ةبطاق برعلاوعديو

 ناك ةراجم ىهو - #88 (ملوح راودلا  ناثوأ؛و مانصألا ىهف « ليئامت تناك نإ  باصنألا

 ٠ (رئاتعلا رظنآو) 417 اهدنعرئاشعلا مهحبذ اهب مهفاوط « اهنودبعي برعلا

 * "5 راّرن هلييق دنع تنيص - لالهإلا
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 ماشه رذنملا ىبال 3

/ 

 قيلاوحلا نب قاحسإ

 «روصنم ىبأ نب سهاط وبأ « "”قيلاوحلا رضحلتا نب دمت نب بوهوم نب قامعسإ

 . ليعامسإ وخأ

 اد ناكو .ةدافالل رّدصتو سانلا هنع ئورو ل عامسلا 1 كراش

 . ليعامسإ هيخأ نم

 بجر رهش رشع ىداح ءاعبرألا موي ىفوتو.٠ ه11/ ةنس لوألا عيب ر رهش ىف دلو

 « برح باب ةربقه ىلإ لمحو 0 هاك اذ نايا وب ةيلغا لصف ٠ هاله ةنس

 .٠ هيبأ دنع نفدو

 ( طفلا ««ءاورلا ءابنإ** نغ)



 هو مانسصألا باك

٠/ 

 قيلاوحلا نب ليعامسإ

 ىبأ نب دم وبأ « "قيلاوها رضحلاا نب دمم نب دمحأ نب بوهوم نب ليعامإ

 ٠ ”ىوغللا روصنم

 ةنيكش حاب: ةروكو:ءاجوكلا نآرتلا ظفاح «ابدألاب ةفرعم دإ « لضاف خيش

 . ةديمح ةقيرطو نسح تمس

 ةرخلا: تاب مور ةءقفشسمللا مارأ ق4 ةفذالنا راد ضاتفتعاو نرش ا

 :'ةفيرشلا

 سانلا أرقأو« هنامز مياشم نم هريغ #رم ثيدحلا معسو ؛هيبأ الع بدألا أرق

 . هنم سانلا عمسف ثذدحو . هيبأ دعب ةيبرعلا

 رشع سماخللا رصعلا ةالص دعب ةعمجلا موي فوتو. ه١ةنس نابعش ىف هدلوم ناك

 لمحو . رصقلا عماجي هرشع سداس تبسلا موي هيلع ىلصو ٠ هاله ةنس لاّوش نم

 ٠ هيأ كنع برح باس نفدف تى رثلا تاكا نإ

 (ىطفقلل “«هاورلا هابنإ”” نع)



- 

 ىمالسلا رصان نبا

 برد . .ركاس«لضفلا وبأ «”ىالسلا رمع نب لع نب دم نب رضان نب دمج

 نم لماك ظح هل «نقتم«ثددحلا ظفاح . ةيقرشلا لاحم ئدحإ «دادغبب ةيزكاشلا

 لاجرب اريبخ ناكو . ىزيربتلا بيطخلا "لع نب ئبحي ايركز ىبأ لع بدألا أرق .ةغللا

 ةحصلا ةياغ ىف طخ هلو. ليدعتلاو حيرجتلا قيرط نم مهيف ملكتي « هنامز ف ثيدحلا

 نع لئسو.اورثكأو هنع سانلا ئور .اهتايثإو دّئاوفلا نع ثحبلا ريثك « ناقتنإلاو

 هقأل هّدجو . ع0 ةنس نابعش نم رشع سماحللا تبسلا ةليل ىف : لاقف «هدلوم

 نإو «هنامز ىف دادغب بابش نسحأ ناك هابأ نإ لاقي و .”ىضرفلا ”ىربخلاا يكح وبأ

 افرح نك اذه هذلو نإ ليقو . هنسل ءهيلإ ليع ناك تاث نب < لع نب دمحأ بنطخلا

 ل تلك نإ انوي دل لقو ٠ ةنايصلا عم نسما, هفضوو «هلاق انيرو كلذ

 . رثك أ ىنأ لإ هليم ناك :لاقق « هلام نوريخ نبآ ىلإ ليبي ناك تباث نب "ىلع نبآ

 ءاثالثلاةلِل هللاهمحر تامو« غاب ةنسىف رقصلا بأ نب سهاط ىبأ نم هعام لّوأ

 كلك نم كرذلاب هلع لصو «دغلا نم جرحا وع ه٠ ةنس نابعش نم رشح نماثل

 ل ن1 لح عدل لصف «روصنملا عماجاملإ هب ربعو «, تاسع ثالث ءناطلسلا

 يرانا لي روس نأ بحي ةردنملا تحت برحب تاب نفدو.. اه هيلع لصف
 . ظعاولا

 (ىطفقلل ««ءاورلا هابنإ”” نع)
  ةياملا د لعالا ف (1)



 ها ماصألا باك

 ءارقثي نأ (ظاعت نيذللا الإ « ةروفغم ىتدلبب بونذلا لك

 .اربعم ىبرغملا نوكو ابدأ ٠ ايقلم ايف ”قيلاوحلا نوك
 .[ اك نعربعت هحطف لوغو «٠ ةلاضف لمت هتكل ريسأل

 -ويلاوم ا رضحلاا نب دم نب دمحأ نب بوهوم رب ليعامسإ دم وبأ لاق

 مون «دمحأ نب بوهوم روصنم ىبأ «ىدلاو ةقلح ىف ل ( هيبأ دالوأ 0 ناكر )

 ؛ٌباش هيلع فقوف . هيلع نوؤرقي سانلاو فيرشلا رصقلا عماجب ةالصلا دعب ةعمج
 امهعمست نأ ديرأو ءامهانعم مهفأ ملو رعشلا نم نيتي تعمس دق «ىديساي : لاقو
 : دشلأف !لق :لاقف .امهانعم ىنفّرعتو

 .ارانلا هب ىيلصي ءرانلا هرجمو « ؟اهتكسأ ء دنا نانج بيبحلال صو

 ءاراز نإ ءازوللابو « رز تاب كلنا ضو سا سنا
 نمالءاهريستو موجنلا ملع ةفرعم نم ءىث اذه «ىبأي : لاقع ىدلاو امهعمس املف
 . هدازأ ام هل لضح نأ ريغ نم بالا فرحات :ثنألا لها د

 هسفت الع ىلآو ضبنو . لع هنم هدنع سيل ءىثنع لأس نأن م ىدلاو نئحتسآف

 .رمقلاو سمشلا ريبسآ فرعي و« موجنل لع رظني ىتح كاذ هعضومف ساحيال نأ

 . [سلج مث. باجأ هنم ءىش نع لئس اذإ ثيحب هتفرعم لصحو « كلذ ف رظنو
 سمشلا نأ «لاؤسلا هيف ىذلا امهنم أفلا تيبلا نيدو : | لاسر دمر[ ل5

 ةياغ ىف ناك « ءازوحلاب تناك اذإ و و لوطلا ةياغ ىف ليللا نوكي ء«سوقلاب تلزن اذإ

 ناك «ىنراز نإو؛لوطلا ةياغ ىف ىدنع ليالاف «ىنرزي مل اذإ : لوقي هنأكف .رضقلا

 ضهر ابا" ن) .رعقلاةيا ف
 : ش ٠ ناكلخ نبآ نع ةدايزلا (1)

 ٠ بجنأ : "تايفولاب ىفاولا”* ىف (؟)



 دس 000000 ! نينمؤملا ريمأاي ” : ىئتفلل

 10 ا تفلح وا « نينمولا راب: اق مث . مالسلا ةروص ىف اربخ هل

 تدل ةراقك ةمزلت ولا لع ملعلا عا عاونأ نم عون هبلق ىلإ لصي ل ايدوجوأ

 اكلم - هل لافق» ناميإلاب الإ هلل 0 0 تل

 . ةكراشمو لضف اذ ناك هنأ عمءارجح دقن لأ اهنأكو .٠ تلعف ايف تنسحأو

 0000 الددو ا خويش نم ”قيلاوما نبآ عمسو

000 
 محلا نم ريشع سماك دحألا موي هللا همحر قوتو ٠ 455 ةنس ق هدلوم نأكو

 000 ل ا هلع لصو.. بح بايييةمو نهج فدو : | هنو ةنح

 . رصقلا عماجي

 : ( باشا نبآل هنإ ليقو) هيلإ بسنام الع «هرعش نمو]
 «مئاح ةفقو دولا فلخ ٌثفقوو * ءاووتراف كدوج لاسلس ئرولا درو

 م 7 لح ذادر هل درولاو * راو نكرم ةلمع كلطأ ارح

 "اا اكدو تامانملا رسفم ىرغملا ىو هيف هرضع ءازعتت ندعبلو ]

 : ظفاحلل ةديرحلاا رصتخم ىف اهتدجو اذكد» صيب صيخل

 ناكلخ نبآن ع حيحصتلاو -خانلا م خسوهو] ٠ ««نامبإلا الا هللا متخ لقي نلو”” : لصألا ف (1)

 ٠ [ "'ىفاولا*”” نعو
 قوذلا هيضتقي اك « نتملا ىف هانعضو ام باوصلاو] ٠ ناكلخ نبآ ىف كلذكو .٠ ملأ : لصألا ف (؟)
 ٠ [“'ىفاولا”” ىف كلذكو هر . ةغللا نتمو

 «اذلا كاع ىراشألا كلاسم”” بحاص « ىرمعلا هللا لضف نبأ آ نع ةدايزلا )م

 ٠ (ةيروميتل دا ةنازكلاب ٠) تايفولاب ىثاولا نع ةدايزلا )5(



 م4 مانصألا باك

0 

 قيلوحلا
01١) 

 ةفالخلا راد ىنك اس نم. [روصنم وبأ] ءرضحلا نب دمح نب دمحأ ني بوهوم .

 بدألاو «وحنلاو .ةغللا ىف مامإ ٠ دادغب رحافم نهوهو 0

 هل كال « همزالو ؛ ”ىزيرتلا بطلخلا "لع نس ىحي ايز ىبأ الع بدألا أرق

  0هنف ىف عرب ٠ ريثك طحلا حيلم« لقعلا رفاو «لضفلاربنغ «ةفث «نيدتم وهو

 طبضلا .٠ ةجح وهو . ”ىدنكلا نيدلا جاتو ”ىزوحلا نبآو "”ىناعمسلا هنع ئورو]
)01 

 دو 7

 « برعم او «بتاكلا بدا حرش : لثم © هنع رع ا ل
01) 

 . كلذ لاثمأ لإ [ضورعلا باكو] « صاؤغلا ةَّرد ةقلو

 . هل ةالاغملاو هليصحم ىف سانلا سفانتب «هيف بوغم هطخو

 هنن لكما ةغللا ىف ناكو ٠ ةظررغ تهاذكةوجللا تاس ندع ىف راكان اكل ]

 ا

 1 [نسملا تاواصلا] هب ٌلصي « ىفتقملا مامإلل امامإ ناكو

 ةمامإلل رضح (ىل هنأ وهو . هدنع ةباكح « بيبطلا ءذيمللا نبآ عم هل ٌثرحو

 ةمحر و نينمؤملا ريمأ 'ِلع مالسلا ”:لاق ْنأ هداز امن« ةِلْخَد لأ هيلع لخدو « ىفتقملا

 : تاذلاب ةمدخلاو«ةبحصلا لالدإ هلوءامئاق ناكوء«ذيملتلا نبآ هل لاقف “ ! هللا

 لاقو «هيلع ”قيلاوحلا نبآ لقي لف “ ! خيسشاي «نينمؤملا ريمأ الع مسي اذكهام”

 دعتا لاعتلا ي دكس ةلارشرق كارلا ظانس ةللس درس ل1 *«تاضرا نا 3 2
 ٠ كبرومت

 . “راصمألا كلام قراصبألا كلاسم”* بحاص « ىرمعلا هللا لضف نبآ نع ةدايزلا (؟)



 ماشه ندعم لا ىبأل 4

 هلو

 لل يلع نبا
 هلم

 «"ىرتعلا اع ل1 دحاس نيكمح نيقاح نأ نقنملا . ليلع نب نسحلا

 ٠ برعلا نع رداونلا بحاص ىرابخألا ”ىوغللا بدألا

 هللا دبعو «برح نب ريهز ةمثيخ ىبأو « دلاخ نب ةياخلا نس ب ئحي نع ور

 ”ىثايرلا لضفلا ىبأو «”ىلهابلا روحا نب بنعقو « ةيواعم نب ناو سه نبآ

 ٠ هريغو ”ىرابنألا دمح نب مساق هنع ئور

 . اقودص ناكو

 لااعرف هن دا «* ع هيبأ مسآو

 : هنم «رعش هلو

 اا ب ريدم اولاق دقو دابسلا اوفذدك نيس لك

 111 هل د اوس يني ىشأ < الو دارا ىوهأالا براي: تلقو

 ! ادجوىذلا ىبلقاكش «تربسنإو ا مان <« تمن نإ

00 
 ٠ ىأر نم رمسل 9٠ ةنس رفص وأ م .رخأ خلس ىف هللا همحر تام

 . رداونلا باك دما هللو «هتكلمو «هطخب وهو  هفينصت نم هتبأر اف

 (ىطغقلل *«هاورلا هابنإ”” نع)



 ادادح ل 12ج يل تين

00 

5 

1 

58 

 ها

 ملال مااصألا باك

 :مرشك ٠1 عرولاو ئوقتلاو ] اصلا لمعلاو ةبوتلا ىف . ريثملا باك
0 03 

 . [ةقرو ؛ ٠ ٠ وحن : ميدنلا نبا لاف] ٠ ةقرو ةَئاّهل

 . ةقرو ةثأمسمخ نم ربك ء توملا هدر ظعاوملا تاكا ح

000 

 («“ةاورلا هابنإ””) نع
 [ ةمئاقلا هذه ىلإ هنع اهانفضأف « ميدنلا نبا اهركذي درفنآ دق ةينالا بتكلاو]

 . ىلاطلا متاح رعش باك

 . (نيعضوم ىف هكذرك) . لّدعملا نب دمصلا ع نابل 0

 ١ باجا مذ باك د

 . ”ىولعلا ةزمح نب دمح هللا دبع ىبأ رابخأ كك

 ! عريق كرا راخأ نك 5

 . مانت نان اعلا نا

 ٠ تناث نب نامنلا ةفيتح ىبأ رابخأ باتت -

 :عاجلا و ةيعماا

 . انيندلا م ك3

 ٠ ةاضقلا ىلإ دوهعلا خسل باك 5



41 

58 

0 

6 

 ان

 تصر ٠

 : ميدنلانبآ ىف ] . ةقرو ةئاملث 8 ةريسلا نسحو لدعلا 0 جوتملا باك -

 .[ةقرو ١٠١ نمرثكأ

 ١ ا ع

 .ةقرو ةئامسمخ . بارشلاو برشلا سلاجمو تاوعدلا ىف .جيدملا باك -

 . ىطفقلا قام باوصلا لعلو . 5 ححدملا كاك ميدنلا نبأ هامسو |

 .[خرفلا : مدنا نب[ ىف] ٠ ةقرو ةّئام . جرفلا باك

 . [اضي أن اونعلا اذه. رخآ باك ميدنلا نياك ذوز . ةقرو هناعلث .٠ ايادملا باك 2

00 : 

 ٠ ةقرو ةئالث نمرثك أ . باحألاو ناوخإلا ىف . فرحتزملا باك

 8 ةقرو ةئام ٠ ةوعدلا بحاص 6 ملسم ىبأ رابخأ باك -

 © ةقرو انام : ءاعدلا ناك 7

 ىذلا ميدنلا نيآىف هيلع ليصفتلارظنأ] .ةقرو نوسمخو ةكاق ٠ لئاوألا باك -

 ٠ | ةقرو فلأ وحن هنإ لاق

 أ 3 هدو دهر

 . ةقرو ةئادلث .نمرثك أ .٠ اواو رداونلا قف . فرطتسملا باك -

 5 |[ فرظتسملا : ميدنلا نبأ هامس ]|

 3 ِ رع 0 ِِء 3 9
 ٠ ةقرو ان هي 3 لهألاو تاجوزلاو دالوألا رابخا باك َِح

 . | هطخم ميدنلا نبآ هآد | 0 ةقرو ًاتكاه 0 داهزلا رابخأو دهزلا باك ا

 - [ميدنلا نيا هركذي /] ٠ ةقرو انام ٠ ايندلا رصح كاك



5 

1١7 

 لفل

14 

56 

"١ 

 ارث

 ازا

1 

3 

 ا

 مه مانسصألا باك

 . ةقروةثامسمح . [اسورشم « هئاهت ىلإ ميما ءادتب ا نم] . ةكيماربلا نامخأ ا

 . ةقرو ةئايمحت ١ قايكا باك

 ::ةفرو ةلاغبرا ١ ةرايزلاو ملسألا باكا د
 . [ةدابعلا باتك : ميدنلا نبا هاس] .٠ ةقرو ةئاعب رأ . ةدايعلا باك

 ٠ |[ ىزاغملا باتك : ميدنلا نب آ هامس] . ةقرو هنا ٠ ىزاعتلا باك 2

 [٠ ميدنلا نيآ هركذي ] 5 ةقرو ةئامسملا 5 قارلأ ا 25

 لرو

 د[ معلا ناسيا 0 ةقروالساك ”!نارقلا لئاصن ق١ ماعملا ككل

 هع

 : مدنلا نبآ هامم ]| . ةقروةئاعس ومن . ةحاصفلاو ناببلا فك اضفمل : 1 -

 ٠ [ةقرو © ٠ . وحن هنإ لاقو لصفملا

 هكذيمل] ٠ ةقزيو هاج نم تك | ١ راعشالاب لذق ني راخأ 000

 نيادامس | .٠ ةقرو فالآ هيلث .٠ اياوبأ بّوبم ٠ لوقعلا حيقنت باك -

 ٠ [ ايفاش اايصفت هنع دروأو ““لوقعلا حيقلت ”' ميدنلا

 ماو

 . ةقرو ةئامسمتو فلأ ٠ مجعلاو برعلا حو اياصولاو ( منع هللا

 .[ةقرو*.٠ 0 مدنلا نبآ لاق ]

 . ةقرو ةئالث . بيشلاو بابشلا باك
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 تا

١١ 

 ا

 انك

1 

 ه1١

 ماشه ندين ىبأل

 ' ورز ننام. ءافلخلا راعشأ
7 

 "ل دلال ١ نيل ىلإ صنت راعشأ» ناك

 فلآ 00 نيبوغللاو نيب وحنلا رابخأ 01 باك

 ٠ [ ةقرو نيناّملا ىلاوح هنإ لاقو هيلع مالكلا ميدنلا نبآ لصف ] ٠ ةقرو

 002010109 ٠١ ةقرو تفلأ . نيماكتملا رابخأ ىف . كشرملا باك

 . |[ ةقرو ةئاملا نود

 ' ةفرو فدل ةثالث .٠ ناقشاعلاو. نيم لا رابخأ ق...ضايرلا' ناك

 . [ ميدنلا نبأ '"تسرهف”” ىف هيلع ىفاشلا ليصفتلارظنآو]

 ةثالث . نينغملارابخأو اهتبسنو تاوصألاو ىلا رابخأ هيف . قئارلا باك
 ٠ [ لضفأىطفقلا ةرمسن لعلو ٠ هب فّرعو “«قئاولا*”: ميدنلانب[هامم] ٠ ةقرو فال

 ال0 ك0 ب كلا هتانامو ةعبرألا لوضفلا ؟ ذ ىف . ةنمزألا ناك

 اد كلا رطخلا ؟ دو اين ءاكملا هركجذ امو ءاهم

 « ميدنلا نب "تسرهف”” ىف باتكلا اذه لع ىفاشلا ليصفتلا رظنأ ١] ةقرو ىفلأ وحن

0 ” 

 .كلذ ريغو هك اوفلاو اهف ليقامو اهفاصوأىف٠ راملاو راونألا باك

 ٠ [ هيلع مالكلا مدنلا نبآ لصف] ٠ ةقرو ةئامسمح

  [هليصفتو ميدنلا نبآ مالك نم دافتسي بيوصتلاو] ٠ نسحلا : ىطفقلا ةخس ىف (1)
 «« ىلا نمر صتخملا بقل رون””+!ماونع باككلا اذه رصتختنم ةنسن“ةكزلا ةنازخناب”” دوي (0)
 227|0 فو 20 2 هه رط ةيوتكم لصالاو اهنأل « ةملكلا هذه ةعض ىف كش ادع (9)
 ٠ ؟«نينسملا باتك ””هاعم باتك ىلإ ميدنلا ناواشأ دقن ( م0 ص) ةمحرتلا ءانثأ يف باتكلا اذه لإ



 اذذإا ماصألا باك

 - رف سر

 ىابزرملا هفنصام تبث

 نيمرضخ لاو نييلهاملا نيروهشملا ءارعشلا رابخأ ىف . قنوملا باك

 . ةقروفالآ ةسمخ .رابخألا افوتسم . ةيسابعلا ةلودلا ىلإ نييمالسإلاو

 . (ميدنلا نب “"تسرهف” ىف املا اذه 'لع فاشلا ليصفتلارظنأ)

 راش مهلوأ .. نير وهشلا نيثدحلا ءارعشلا رابخ] ف ٠ ريبتسملا باك -

 « نينسملا باتك » ميدنلا نبآ هامس | 3 ةقرو قالا ةرشع . زتعملا نبآ مهرخآو

 | مصأ ”ىطفقلا ةياور لعلو

 نبادروأ| ٠ ةقرو فال ةيسح نونفلا نم كلذ ريغ ْنِإ ( مههاذمو

 . | هيلع ايفاش اليصفت ميدنلا

 «مهرابخأ ضعب و ,هراعشأن م تو ءارعشلا ءاسنإ ل مجععملا 0

 .٠ [ميدنلا نبأ ىف هيلع ليصفتلارظنأ] ' هقرو تلا . راغخملا لع

 عاونأ ةّدع ىف ءارعشلا !إبس ءاملعلا نم ذخآملا ركذ هيف . متنوملا باك -

 ٠ اليصفت هيلع دروأو ««ةوملا*” : ميدنلا نبآ هامس] . ةقرو هئاعلث .رعشلا ةعانص نم

 ٠ [ "ىطفقلا ةيمس نم لضفأ هتيمسن لعلو

 .ةقرو ىنلأ نمرثك أ .رعشلا ةعانصب قلعتيام اع لمتُس .رعشلا باك

 ٠ [مدنلا نبآ تسرهف ىف هيلع ىفاشلا ليصفتلارظنأ]

 ء[ةقرو 50. وحن : ميدنلا نبآ ىف] 8 ةقرو ةئامسمخ 7 ءاسنلا راعشأ باك -



 ماشه رذنملا ىبال م,

 ىبا بايب زاتخي - همظعتو هرك لع - هبوب نب ْوَرْسَحاتَك ةلودلا دضع ناكو

 . هلاح نع هلأسيو هيلع سيف «هللا دبع وبأ هيلإ جرخي ىّتح بابلاب فقيف هللا دبع

 حصف «ةقر و فالآ ةرشع تدّس : لوقي هللا دبعابأ تعمسو : بويأ نبآ لاق

 :ةمزز الا حبب لل[

 واكل ١ نوم ىرادإف.ناك : لوقي ”ىنابزرملا هللا دبع ابأ تعمس لاقو

 نيذلا بدألا لهأ رثك أ نإ ليقو . ىدنع نوتييب نيذلا ملعلا لهأل ٌةّدعم «جاودو

 . هراد ىف مهنم عمج «مهنع ئور

 ةتينق هيدي نيب عضي ناك هنأ هنع كذف . رم برشب ارتبتسم هنع هللا افع ناكو

 ٠ بتكيو برشب لازي الف «رمخ ةئيتقو ربح

 ؟ نيتروراق نيب وه نم لاح فيك : لاقف« هلاح نع ةلوّدلا دضع ةرم هلأسو

 : (ربختا ةروراقو ريخآ ةروراق:ىعي )

 لجأ هذخآو . اريبك « هلت واخ اراك فنصو ءايلزتعم هللا دبع وبأ ناكو

 «عامسلا نم ةزاجإلا هفيناصت ىف نيبب الو «ةزاجإ تناك هتياور رثكأ نأب ثيدحلا

 210 21 ا ال0 عايسكلا نمي انهو اوبخأ .- اكاذ لكف لزق
 ٠ ةاورلا نم

 هدلوم ناكو ٠ مغ ةنس لاش نم ىناثلا (ةعملا موي ىف ليقو) ةعملا ةليل قون
 ورمع عراشب هرادب نفدو ٠ ةيقفلا ”ىيز رانا ركب وبأ هيلع ىلصو . موج ةنس ىف
 . ”قرشلا بناحلا ىف ىمورلا



 م١8 مانصألا باك

 لوقي جارسلا دمحأ نب رفعج تعم . نيثالثو ةعب رأ ماع 3 ىفلسلا طخب تأرق

 ةياغ تارفلا نب نسحلا وبأ : لوقي ظفاحلا تباث نب "لع نب دمحأ ركب ابأ تعمس

 . هلقن ىف ةجح هطبض ىف

 . ١١9( ص » ج دابا رديحب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد عبط ىهذلل *'ظافحلا ةاكذت””نع)

5 

 نايزرللا

 :ىلاب زرملاب فورعملا بتاكل هللا دضّوب[م هللا هبطت 'ىناومنب نار نأ لك

 هنبآو «دادغبي بابلاب َناَساَرن بحاص بئان هوبأ ناك . ةسافنو ةساير تيب نم

 عتمم عياشملا ريثك «فيناصتلا ليمح فنصم رثكم «ةيوار كك ذ لماك لضاف اذه

 نونف ةروهشملا فيناصتلا هلو. رلعلا لهأ دنعو لودلا ف متتقم «ةرك اذملاو ةرضاحم

 رابخأ ىف فلأ دقف« ةغللاو وحنلا ىماعب صصخت. ل نإو وهو . فراعملاو بادآلا

 نيرشعلا براقي ”سيتقملا“ هامس اريك ابان اهتدافإل نيّدصتملاو اهيفنصمو اهيعماج
 :'ةلهاربك ]نم هن دعي ام ةبروغللا كطافآلاو تب وجبلا لئاسلا كلن ع

 نم افينصت نسحأ هنإ هنمز ىف لاق. ناكر . هعم (ىل بيترتلا نسح ناكو

 ليكن

 نم : لاقف « ىوحنلا ىسرافلا لع ىبأ الع اموي تلخد : بويأ نب لع لاق

 نم هللإ دبع وبأ : لاق... ”ىنايزرملا هللا دبع ىبأ دنع نم : تلق ؟ تلبقأ نبأ

 , اينذلا سماع

85 



 ماشه ردنملا ىبأل 0

 تكفا نبا

 تارفلا نب دم نب دمحأ نب سابعلا نب دم نسحلاوبأ « عرابلا مامإلا ظفاخ اوه

 5 ”ىدادغبلا

 زل

 ( دّوجو رثك أف. مهتقبطو «”ىرتخبلا نبآو « دام نب دمو « ”لماحلا هللادبع انأ 3

 ”ىرصملا دمم نب "ىلع نع هدنع ناك هنأ ىنغلب“ : بيطللا لاق ىح «اعوأف 0

 3 رع

 -إع نب دمحأ هنع انث . عيرات ةئامو ريسفت ةئام بتك هن اوءءزح فلا هدحو ظعاولا

 . مريغو ”كمربلا رمع نب مهاربإ قاححإ وبأو « ةمزر نب دحاولادبع نب دحو « ىدأبلا

 ءابتك ةءولمم اقودنص رشع ةينامث فلخ تارفلا نبآ نأ ”ىرهزألا ىثدحو* : لاق
 لزي لو ٠ طبضلا ةدوجو « لقنلا ةحص ىف ةجا وه هباّكو : لاق مث . هطخب اهرثكأ

 ةءارق نسحأ تبأر ام ©« نرومأم ةقث وه : قيتعلا ىل لاقو . تام نأ نإ عمسلا

 .©ثيدولل هتم

 ٠ ةنس نيتسو اعضب شاعو مغ ةنس لاّوش ىف تام : :هريغ لاقو

 ملعأ الو ““ ىربحبلا”” و *“ ىريحبلا ”” هتيشاح ىتو “© ىرتحبلا ”* هنع انلقت ىذلا عوبطملا لصالا ف (1)

 : 1 جات“ ضو ىهذلا ا نع تحد كاذل ٠ ءاممالا هذ الحر ثيدحلا لاحر ىف

 هسفن ”ىهذلا نأ غم « ىهذلل باتكىف كلذ دري نأ بيجعلا نءو] ٠ ادابلا : عوبطملا لصألا ف (؟)

 جنوي ةمالعلا ابماع فقو ىلا ١8/80١ ةتس نديل ةعبط نم ( ؟ ١ ص ) هبتشملا ىف لاف « كلذ سكع لع هبن

 ٠ [بيطللا هنع ئور“ 'ادابلا””لوقي نم أطخأو « ىدابلا لعب دمحأ : هصنام (©. 2, 126 1هدصع)



 ا ماشه رذنملا ىبأل

 ٠ - رحبلا بئاحم باك .

 ٠ بيبح نب هاهسف © عماملا * هامس .نراكو . ريبكلا بسنلا باك د
 . [قاحسإ نبآ نع هلوصف مجارت دروأو هيلع مالكلا مدنلا نبآ لصفو] ٠ ”ةرهملا“

 . [ ميدنلا نبآ هركذي مل] . ىناثلا باكلكلاو لؤألا بالكلا تاك 18

 : ءافلللا ذالوأ ناك 2 ب

 ٠ (ملسو هيلع هللا ىلص) ىلا 2 باك د ومس

 .ءانزل تاهما نك

 : كتاوعلا باك ٠٠ه

 . بلطملا دبع دلو ةيمسل باك - ومد

 ٠ (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر ءابآ 0 - "ل

 . [دعس نبآةياور] ٠ ةرهملا ةوهمجب باك - 7

 . [ميدنلا نبآ هركذي ل] . ناريإاو لفاونلا باك د ومو

 :[: 8 495 تسلاو شل ك5 0

141 - 0000 

 [٠ طلغوهو ] ٠ لقاوعلا : ميدنلا نبآ ىف 6



 مانصألا باك ,/

 قلل

 ٠ عضوم مسا « فيس باك - ١18

 فر ه-

 0 وعر تاككلا ن6“ 14

 1 لا

 ١١ ل نا امك .

  25مايألا تا .

 5 حاجسو باذكلا ةيليسم باك - )٠م

 رامسالاورابخألا ىف هبتك - نان

 ٠4 - ةعبرألا كايتفلا باك .

 .رمسلا باك |١

 ٠ ثيداحألا باك - د
-- 

 . تاعطقأملا تك

 . راطعلا بيبح باك - ٠م

 اصوصخ ىدفصلا ةياور تدمتعآ كلذل - ارثآ مويلا اذهل دجأ لو ] - قيتس موي باك : مدنلا نبق. (1)

 رحبلا ئطاشوه (رسكلاب ) فيسلاو ٠ مسآلا اذهب عضاوم ةثالث توقاي ركذ دقو ٠ عضوم هنأب هنيع هنأ

 ٠ رحبلا نع ةديعبلا ضرالا لخاد ىنعمب (رسكلاب ) فيرلا لباقم ىف « [ 1,121 نييضرفلا دنعو]

 تعجار دقو] - سياسلا : سيرايب ةظوفحا هنم ةقيتعلا ةخسنلا فو . “سبانسلا* : ميدنلا نيبآ ف (؟)
03 020 

 ٠ [بالكلا مويب قلعت امف ظفللا اذه كذب ادحأ 1 لق رفا علا ؟« الا نانو 2

 ١) ميدنلا نبآ ةياور تدمتعأ كلذلو . خحانلا 3 في رحت 1 ىدنعو“ “ مامإلا تاك“ : يدفصلا ىف :



 // ماشه ردنملا ىبأل

 )0غ(

 . ةعبرالا بئاجعلا باك - ٠١

 :برعلا قاوسأ باكا د ٠
 210 ع

 . ملاقالا فاك

 هر 5

 ىوحلا توقاي هنم دافتسا دقو ٠ مسدنلا نبآ هكذي ٠] نادلبلا ءامسا قاقتشا باك 1

 . [نادلبلا مجعم ىف
4 3 _-02 

 . نييدابعلا بسنو تارايدلاو عيبلا ةيمسقو ةريخلا باك - ١

0 )4 0 

 برعلا ماياو ارد رابخأ َْق كل 5 اعباس

 ءاسنلاو لاجرلا ءامتنأ ٠ .ره سدقلا ىرعأ ر عش ىام ةيمستا باك -

 . هايملاو لابحلاو نيضرالا ءامسأو مهباسنأو

 .[ 40 مقر تحن هركذ قبس] ٠ هيلإ بسد ارعش لاق نم باك دال

 . برعلا كلم ءرذنملا باك - 4

 . ءاربغلاو سحاد باك - 6

 ١ - نابيش ىب عئاقوو ةرازف مايا باك .

 اك عئاقو باك - ل

 . ««عيرالا بئاجعلا” لاقي نأ حصفالاو + ئدفضلا فو جشنلا نبا اذكها (1)
 .' ميدنلا نبآ ةيادر تدمتعأ دقو . ““ لاق” : ىدفصلا ف (؟)

 الا مد بالا لع ةيشاحلا رظنأ )م

 | محانلا نم وبس هيفو ““رعشلارابخأ”* ميدنلا نبآ ىف (4)



 مانصألا باك يذ

 ٠ [ مدنلا نبآ هركذب درفت! ] ٠ باكيدعم نب ورمع رابخأ تك 6

 . [مدنلا نبا هركذب درقتإ] . حيراتلا باك - هه

 . [مدنلا نيآءركذي م] . ءافلخللا رات باك - ود

 . [ميدنلا نيآ هكذي درفنا| . ءافلخلاا داتحأ حيرات تا

 : ءافال) تافص ط3

 )غ0(

 . نيلصملا باك - هو

 نادْبلا رابخأ ىف هبتك - اسداس
1 1 1 

 ا نانا 62 0

 - كل كالا نيرا نم ةنسن كك

 نشرألا ةيسل تاكا ه ١

 . نايتلا تاك 1

 لا لزانم باك 5

 ٠ هسفن ىف هيحو نيتياورلا الكو ٠ “"ةمسق”* ميدنلا نبآ ىف (؟)

 ٠ | ئانلا نم وبسو قي رحت هنأ كش الو || ٠ "< نملا رام” ميدنلا نلف 69



 ان ماشه رذنملا ىبأل

 ةيلهاحلا نم مالسإلا براق ايف هبتك - انبار

 ٠ نزي ىذ نب فيس [صمأ]و نملا باك - م

 . برعلا جاوزأ عانم باك - مم

 . [خئانلا في رحت ئوس كلذل ىنم» الو“ دوقولا باك*””ميدنلانب[ فو]. دوفولا باك - م4

 ٠ (ملسو هيلع هللا ىلص) ىنلا جاوزأ كا

 . [لسو هيلع هللا ىلص "ىلا بح ] . ةثراح نب ديز باك - م

 . هيف ليق وأ اتي, لاق نم ةيمست باك - مل

 ؟ ءارتقلا راخأااف جابيدلا تا

 ٠ شيرق نم هلاوخأب رَحَف نم باك - 9
( 

 : ى هوبأورحاه نم بام 20

)0 

 . هراعشأو نحل رابخأ باك - ه١
| 

 مالسإلا رابخأ ىف هبتك - اساخ

 . [ميدنلا نب[ هذي مل] ٠ ةعيبر ىبأ نب رمع رابخأ باك - و؟

 . جاجا ىلع ريرح لوخد باك - ةو*

 )١( مدنلا نبآ ف ةطقاس ةيلكلا هذه ٠

 . [سهاظ خحانلا في رحتو ] ٠ “< هراعشأو رحلا” : يذلا نناق ([)



25 

5 

8١ 

 ا

 نم ةماث ةيانعب ابيرق هرهظس ىذلا وهو] . برعلا لين لوف ءامسأ باتك
 ٠ [ليككتلاو قيقحتلا

 ٠ [مأ ىدفصلا ةياور نأ ىدنعو ءادقلا مدنلا نيآهامم] . ءامدنلا باع

 :[ ملل نكوكدي لإ . ءاتعلل) فاك

 تا

 . ل

 ا ررعلا نهر ىرشت ذنأ باك
 . مالسإلا كح قفاوو هلعفت ةيلهاكلا تناكام باك

 ٠ صي وعلا نع هلأس نيح عيبر من باتع ىبأ باك -
 قفرثل

0 
 . ”ىسودلا حر ىلا باك -

 - ةتوحإ و نيد يل كاك
 ع

 . ظرَقلا ناورمع باك -
20 

 0 قويشلا باك -

 09 لال نا تاإ اعجرم “عيب ر”” نوكيل ىدنع نم فرخلا اذه 9 21 6

 ٠ طوبضم ريغ طبضلا اذهو . ءابلا ديدشتب ىدفصلا ىف هطبض (؟)
 عع

 ٠ 55 مقر باَكلا نع ةيشاحلا رظنا (؟)



 ماشه رذنملا ىبأل

 )0غ(

 8 كاحضلا ربخ باك - هه

 : ريطلا قطنم بك 26
 ")جسور

 الن نجس ناكل تلا هز

 .تارشلا تاق 1ك

 : يرحل 006

 (اذهوهو] 5 مانصألا ند

 ٠ حادقلا بك

 .نورخلا نانسأ ناكاد

 . برعلا نايدأ باك - دم

 . برعلا ماكحأ كاك 2 6

 . برعلا اياصو باك - ده

 . [فويس بات مدنلا نب[ نو] ٠ فويسلا باك - 5

 3 : ل يقتا 5

 . [ختئانلا نم ىهاظ في رحت وهو ] ىح : ميدنلا نبآ ىف (1)

 . [ةررب يق رسال دهاقلا نا تام تاو ز'«ارالاعإ رس لسا
 3 | ىدفصلا ةناور لضفأ انأو] برعلا ماكح : ميدنلا نبأ ىف 6

 0 ال ىأ ]فويسلاب اك ١ مر تحن ىتأيس هناال ٠ برعلا فويس باك 5 باوصلا لعلو 0



 ماصألا باك ٠/0

 : ساب دجو مسط باك - 44

 [ ١١5 مقر تحن هركذرركيس | ٠ هيلإ بسنف رعشلا نم اتيب لاق نم باك - غه

(01) 

 لئاوألا رابخأ ىف هبتك - كا

 . هدلوو مدآ ثيدح باك - غب
 ع : ع

 . داع قرفت باك - و

 , نفهكلا تاضأ نال

 ٠ مالسلا هيلع ىبسيع عفر باك - ه١
 رم

 . ليئارسإ ىب نم خوسملا باك ب هب

 3 لئاوألا باك ل ها“

 قرفإ

 . ريمح لايقأ باك - 6

 راص ىأ لجرلا قرعأ برعلا لوق نم املاخإف (فاقلاب) تاقرعملا امأف ٠ "تافرعملا”” : ميدنلا نيآ ىف (1)

 ٠ ماقملاو ىنعملا قفاوي ىوغل حيرختل اهيف دتهأ لف « ءافلاب““تافرعملا””امأو ٠ ماكلاىف َقرِع هل ىذلا وهو اقيرع
 ٠ ىدفصلا ةياور تدمتعأ كاذل

 ماقملا نآل اهتدمتعاو ىدفصلا ةياور تححصو . لاثمأ : ميدنلا ني[ ىفو «لابقأ : ىدفصلا ف (؟)

 نيآ ىف ةدراولا “'لاثمأ”” نأ ىدنع كش الو . لايقألاب نيفورعملا ريمح كولم مهنمو « لئاوألا ىذ ىضتقي



 “1 ماشه رذنملا ىبأل

 . هينا نب دايز [انابتخأ] باك 0

 . شرق عئانص باك ب مع

 . تالف ال02 2

 . تانتاعملا باك - مد

 : تاعغاشملا ن2

 . فئاوطلا كولم باك - مم

 ١ ةدنك كولم كك ك6

 . نهعلا تاتويب باك - 46

 .!ةغانتلا [ نمر نولا] كوله تاك ك1

 . رازن دلو قارتفآ باك .- +

 . دزألا قرفت باك - عم

 نإ و ؛ عضوملا اذه ىف تسرهفلا ةباور اندمتعأ دقو ٠ ىهاظ في رحتلاو 0 0 "ىدفصلا ىف )0(

 ٠١١ ( ٠ ص)رخآ عضوم ىف فيرحتلا اذه ىف اضيأ وه عقو ناك

 نال « ةلمهملا نيسلاب تسرهفلا ةياور تدمتعأ دقو ٠ “'تارجاشملا باك ”” : ىدفصلا.ىف ىذلا (؟)

 اذه ىف ال انعم الف ةمجعملا نيشلاب ؟"تارجاشملا”” امأ . ةافاصملاو ةبحاصملاو ةقداصملا اهانعم ““ةرجاسملا””

 درسلا .٠



 مانصألا باك 0

)01( 

 5 بق لفاون باك "هه

)0( 

 . دايإ لفاون باك - م5
)010( 

 . ةعس ر لفاون كك - و4

000( 

 ليئارسإ ىبو مهرحو قلاعلاو دوو داع نم لفت نم ةيمسلا باك - م
3 3 

 . مهلئابق ءامسأو سرج ةصقو برعلاو

 0ع

 | هركذب ميدنلا نبآ درفنا] ٠ نملا لفاون باك - "

 )هز

 ٠ ةيواعم نم دايز ءاعّدآ لاك 2

 )١( عاقل تدقلا ى رخال ةمالل عحاد *

 نأ لع هبن هنكلو “«تسرهفلا”* عباط لعف كلذكو . ““لقن”* فاقلاب ةيلكلا هذه "ىدفصلا دروأ (؟)

 ذاتسألا لاقو “لمد” اذكه طقن ريغب ةماكلا هذه تدروأ سيزابب ةظوفحلا باتكلا اذه نم ةقيتعلا ةخسنلا

 ةغللاب هتاقيلعت ىف ( خ11856 10111« ح ناحطلا سيقلا ؤرما : د تس كنا ام سطسغوأ

 0 ةمالعلا لعف اي ىأ «لقن”” وه حيحصتلاو باوصلا نإ تسرهفلا ٍباَك لع ةيناملألا

 ند افلام ةررتلاب < له : ره تاوضلا نأو « حيحصب سيل حيحصتلا كلذ نأ ئرأ ىتكلو ] :٠ تسرهفلا

 ٠ [««سورعلا:جات”* اصوصخو ةغللا نوتم عجارو ٠ نيملاو مسقلا اها كل داع

 |[ ىدفصلا ىفام باوصلاو ٠ طلغ وهو ] **برعلا نم ليئارسإ ىنب و”” : تسرهفلا ف (9)

 قايسلا نأل طلغ ىدنع وهو“ “نيا لئابق ءامسأو”” : ىدنففصلاف ىذلاو . تسرهفلا ةياور تدمتعآ (4)

 ]أ ردا ىلإ نيت“ طفلي تويقمللا ضاخشألا ايلإ متي ىلا لئابقلا الغ رودي مذلكلا ترآ نعي

 ١ . ناميألاب
 وه ادايز عدا ىذلا نأل حيراتلا فلاي وهو ] ““ةيواعم دايز ءاعدا ”” : ميدنلا نبا ىف ىذلا (0)

 0 ةهلك نع محانلا اهفرح“* نب“ ةيلك نأ بيرالو | هي واعم نب دايز 1 ىدفصلاف و٠ | ةيواعم

 و 5 5 ِ .١ ١ |١

 | حجراتلا ىضريو ىنعملا يقتسي كلذبو



 3 ماشه رذنملا ىبأل

 8 وكلا فاك 1

 . بالما دس ننال نشا رك

 . هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع ةبطخ باك - ١م

 نك باقلأ كاك سر 6

 ٠ - مالسإلاو ةيلهاحلا ىف [هدلو و] بالكن ب ىصَق فرش باك ٠

 . ةخئاط ىب باهلأ باك -

 ١ ند تا كافا ك6 3

 ٠ ةعسر باقلأ --

 . نقلا تاققلأ تاك 5

 . [ركذب ميدنلا ني[ درفنإ ] ٠ بلاثملا باك - م.

 *“ لفاونلا با” ءامس:ادحاو ابا مدنلا نيك امهلمج] ٠ ١ شرق لفاون ناك تا

 <. [هليهه 8 ىلفعلا اناواتزسو ما ل

 نأ لفاون باك ب م»#

 4 مقر باكا نع ةسدقتلا ةيشاخل لأ 00(

 ةياور اهدي ىلا "' تسرهفلا ”” ةياور اندمتعأ اننكلو ٠ ةلمهملا ءارلاب “'رفاون”” ىدفصلا اهدروأ (؟)

 لئابقلا امه تناك ىلا تامالا زيد اه لفاوتلاب ٠ ادله لق ىلا تكلا دس اه ع هدف قرف

 ةدئابلا لئابقلا نم اومسقأ ىأ اولفت نيذلا ءامسأل ”ىلكلا نبآ هصصخ ىذلا ٍباَكلا أبو ٠ ةرزكذملا

 0 متر تحن اهرينو



 مانصألا ٍتاَك 57

 فالحألا ىف هبتك - الأ

 . ةعازتو بلطملا دبع فلح باي ١

 . لازغلا ةصقو لوُضُملا فلح باك 507

 . متو لك ف لح باك - +
 اهنال لضفالا ىه ىدفصلا ةياور لعلو ٠ “نارعملا”” ميدنلا نب[ ىو] تايرتغملا باك ع

 ! [تاكرللا ةطوشمو ةطوشم

 1107 كر ل ل( باك عدا ا فنإ نسق ف ملسأ فلح اا

 .[حأ مدنلا ةءآ ةنامر
 < مايا

 .باقلألاو تارفانملاو تاتويبلاورثآملا ف هبتك - نا

 :تارتاشلا رج

 ٠ - ةعيبر :تاتويب باك .٠

 5 - .ّ, 9 2 كلإدد .«« ءرآ 0 55و | 1 3 5
 نال لضفالا ىه ىدفصلا ةياور نأ ىدنعو . تاقلالا لدي تادوؤوملا ميدنل نب عصو )0(

 ٠ اهدي وي اهتايب ىلالا بتكلا درس

 ٠ ةعوبطملاو ةطوطخملا بتكلا ىف اريثك قي فيحصت وهو(ةمجعملا نيغلاب)'*ناليغنب٠' : ىدفصلا ف (؟)



١ 

 وف

 لكلا نبأ تامئطم كلن

 لقأ وه  اييرقت فصنو نرقب "ىلكلانبآ دعب اًسناع ناك ىذلا  ميدنلا نبآ نإ

 نوكت داكت ةقيرطب اهبيترت عم « اهلك هتافلؤم ءاممأ «تسرهفلا*“ باّكىف انل اور نم

 ىئاوحلا نم اهيلعام عم) كيل ةنيدم ىف ةعوبطملا ةخسنلا نكلو . ةلوقعم ةيقطنم

 لكب نانئمطآلا ىلإ ناوعدبال ليدبتو فيررحت اهيف ءاج (ةيناملألا ةغللاب تاقيلعتلاو

 *تايقولاب ىفاولا“باَكف انفه انأ انظحت ندح نم ناكف .تاناسللا نم انيق درداق

 ماشه ةمحرتالع (عرات م ١ مقر تحت ةيويدحللا بتكلا رادب ظوفحلا) ىدفصلل

 درو امب اهتراقن نأ ةدئافلا رم انبأر كلذل . هتافنصم ةمئاقب ةليذم ”ىلكلا نبا

 .باوصلا لع قبطن داكيام امهنم صلختسو 2 تسروفلا كك

 ؛«بتكلا دحأب ةصاخلا تادايزلا نم ىدفصلا ةياورىفام ىلإ ةراشإلا انلفغأ دقو

 لع انقلعو ٠ نيعب ص نيسوق نيب هانعضوو ميدنلا تن[ ََق اهنم ءاجام انلققنو

 ..قيقحتلاا هوجو نْ انتاحأ هللإ امهات هك كلذ

 تيتا وه اذهر







 مانصألا باك 54

 : ةعنام «"ةيكرلا ةنازللا >” ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا شماه 'لع

 0 3 م -

 : هصناما باكلا اذه رح ىف هللا همز <قيلاوملا نبآ طخب نم ٌتلقن

 انأ ”ىلع نب دم نب رصان نب دم لضفلا ىبأ خيشلا ةءارقب اعامس هِلَوُأ نم تغلب 0 : : 0 5 أ تقلا :ءاَ را -ه:

 . عو وع ةنس نم محملا ف فاكسإلا نيسحلا نب دمتو

 ه عست ةنس ىف «تارفلا نب سابعلا نب دم طخ نم اًهملقن ىلا ىتخسن نم هتلقت
)010( 

 ةئامسمتو نيرشعو

 5 ع ع -

 [وهو ىل | ءارقب ... ربج ليعامسإ دم ىبأ ىدلو عم 5 تضراعو . اريثك هلل دملاو

 سهاط |[ وبأ هو ]أ هعمسو ةئام [ سمخو ] نيرشعو [ عسن ] ةنس ىف | كلذو ] عمسب

 [ ىدإلو قاححإ

 00 0 اتا للا نا طخ نم اهلعت ىلإ كوالا تحسن نم ةحسنلا هذه لقت 516 نس ىف ”قيلاوكطلا تأ ّىأ (1)

 هيدلوو قيلاوحلا مجارت ةعجارمب اهقيقحتو اهنييعت ىتكمأ [ 1 نيعبرم نيسوق نيب ىلا تايلكلا (؟)

 (ربج) ةيلك امأ ٠ ه5 8 ةنساالإ نوكت نأ نكمي ال هنأ ىبيدبلا نف « ةنسلا امأو ٠ ««ءابدألا مجعم” ىف

 ابقل تسيل ىهو ٠ اك ىف دك ل كل ذ كلر 4 ىرخلا تاكتكلا لم امم لع ناحل طس دف

 * تلو دعا نب اسرهم راو سم ىلإ نب لعاعإ دمع قدا

 ٠١ حلطصآ مب لب “لع لع ىذ لك قوفو”: لبق امب لثمتأ نأ ىل حصي انهو

 .«“ لعأ هتلاو” : هلوقب « مرك ألا فلسلا هيلع
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 5 ماشه رذنملا ىأل

 ( عبطلا ىف اهتدمتعا ىلا ةخسنلارخآ ىف ليذ )

 ل
100 

 اولدبتف٠ :دساولب مهنم ةذحا اص ملاك : 01

 سل لرلوس

 0-0 لاق 5 هدعب بوبعبلا

 !اوبذعأو:ليدجاي اورقق . اهص « مهملإ دعب بوبعبلا اولدبتف 7ك هه "نه 6 4 0-1 2 2 5

 .[ اوبر الو هكاذ الع ارلع ل

 هس

 ىط نم مهرواج نمو ةيلهام ا ىف دزأالل ناك مص [وهو] ديرد نبأ لاق رحاب
 فق

 . محلا رسكب رحاب اولاق امب رو« محلا حتفب . هنودبعب اوناك ٠ عا

 .ةقاطلا بسحي | ثابوق مث؛هللا همحر”قيلاوكا نس

 لو ةبقتو هلآ ١لعو دهم اندّيس !لع هللا لصو نامل ترس

 لبساها وطلا عيرسلا سرفلا ةغللا ف بوبعيلا نأل . سفلي الم صلا اذه ناكر 01(

 * + الل كاس اك ا مهل ةروبشم اسارفأ أوس هيو ٠ ىرللا قردقلا ديعلا أ ةردعاو

 ٠ انقيقحم قالوب ىف عوبطملا ىلكلا نبآل

 هنإ (ر جب ) ةدام يف اضيأ لاقو ٠ ةلمهملا ءاخلاب رحاب مسي هنأ ““ ةياهللا ”” ىف ريثألا نبآ ئور (؟)

 :.درالا ف ناك



 مانصألا باك دان

 )0غ(
 هم مع

 ( 000 قدي ةفط اهك د ناذللا نافينبلا اًمُمو) بوسرو مدح ايها 1 اش | هزت

 هعفد مث امهّدحأ داقتف (لسو هيلع هللا لص) ”ىننلا الع بلاط ىبأ نب "ىلع امهب مدقق

 < ءناقتب ناك ىدلا هفيس وهن« بلاط ىأ ن "1ع لإ

 ٠ ةعبطلا هذه نم ( ٠١ ص )رظنأ (1)



١ 0 

 م١

 5 ماشه رذنملا ىبأل

)01( 00( 

 موكلع ب بان مويلا كربخأ 3 مول نب كلام نإ بر اي

 ا لبق تنكو

 00 5227 هةءور

 نوثدحت هعمرفنو وه سلجو هدنع رتع[دق 3] دكموي متاحن / ىدعو ٠ هيلع ةضرح

 قدا

 ان يو يس ام لاقو متاح ن , ىدع كاذل عزقو. [كلام] غصاب

 هم دما

 لزي ملف ٠ .رصتو# ماسالا ةاج ندا قد تر: ةيتاسي ١

(6) 

 تذطا,ةنيرظ درطأ اذإ نداسلا كلذ دعب ناكف ٠ را م لوأ كلام ناكف

 ىلع هيلإ ثعبف ( مالسلا هيلع) ئنلا [ةوعد ت] رهظ ىتح دعب سلا ِلَري ملف .هنم
 َناَسَع كلم.« ىناسفلا نعت ىنأ ن .كراذعا نك نيس الخأو ةمدت بلاط كا - اما 5 57 : 03 3 52

  «*موثلك نب كلام كيب ْنِإ براي ”” : اذكه توقاي ىفو ““ةيكرلا ةنازحللا*” ةخسن ىف لألارطشلا درو (1)
 - ا و 1 0

 ٠ [ اعم ىنعملاو نزولا يقتل *“كي ””ةملك هنم تفذح كاذل ٠ اب رطضم هانعمو اروسكم تيبلا ىرت تنأو]

 ةفوصوملا ةئسملا ةقانلا ىهو بانلا ١ع مالكلا نأل « طوبضن ريغ طبضلا اذهو] ٠ بانب : توقاي (؟)

 ٠ [ ةديدش ىأ موكلع اجاب

 . مولظم ريغ ىأ (0)

 ٠ كلذ نم : توقاي (:)
 هاذطا ا 5

 « حيحصلاوهاك بألا ةظفل انه تيثأ دق توقاي ناكنإو طوبضم ريغطبضلاو] . رمش : » (5)

 . [ةعبطلا هذه نم ( ١ ١ ص ه ح )رظنآو ٠ “«ةانم” لع همالكدنع لعفام فالخب



(00) 
 رس سس 10 رو ساس سا

 هنداس نم رح ناكف . هتدابعب أدب ىذلا وه الو هاي هتنذدس تناكو
 فيل

 تناك « يلع ىب نم بلك ن + ةأرمآل َةياَح ةقان درطأف ٠ ع هل لاقي 0

 كلا 1

 0011 اينو ىخاع قاطناف٠ انيرش ناكو جيلا م وثلك نب كلامل ًةراج
 فكل 0

 ها عمو

 «هحمر ذخأو 1 ا 0 هباهذب هتريخأف كلام هاج

 ه 2 :هل لاقق .سأقلا دنع ةفوقوه ٌةقانلاوءسْنَقلا دنع وهو هكردأف . ِهِرَأ ىف جرخو

 ريع: لاق ! اهكييس لَح - لاق ! كي اهنإ:لاقق ! راج ةقان لبس ّلَخ
 ىف "00 3

 7111 1 كداسلا ليقأو . كلام اه فرضنآو اكاتع ل هل ا كهل ||

 : | هيلإ ] هدي ريش وهو «لاقو 1 مفرو كلام ىلإ رظنو

 ' نالو ى تدع تاكو . ترق (1)

 ١ ىههو جتنت ىلا : وهو ماقلل قفوألا اهنمراتحن « سوماقلا ىف اهدر وأ ةريثك ناعم امل ِةيلللا ةقانلا 0
02 

 كل 1 0 ا ل هك

 باور لعد « ىجمت ىب لإ ةبسنلا نوكت «“ةيكزلا ةنازملا””ةخسن ةياور 6 : توقاي (5)
 قوف اهف بوتكم هنأل قدصألا ىه ««ةيكرلا ةنازخلا”” ةخسن ةياور نأ ىهالظلاو ٠ خمش نب لإ 00

 1 : 0 : ةظفل ةيلكلا هذه

 ١ . [ناتحيحص ناتياورلاو] ٠ اهفقوأ : توقاي (4)

 . اتقان باهذب : » (ه)

 ثرالا < ىدصأت تأ «ةكزلا ةنازخلا”” ةحسن ةناورو] ٠ احر ذخأو ايبرعاسرف بكرف : » (3)

 7 01037 :دانإو راج ةدجت ىف لج رلا عارمإ لإ ةراشإ كلذ ىو - جرس ذب ىذلا وه ىرعلا سرفلا
 . [ تارعألا نب [نناك5إ اصوتسلم ةيبرع شارف ن1

 ٠ [ هب هلباق هوحن خزلا أرب : سوماقلا ىف لاق ٠ فيخت فيرحت وهو ] حلا هلؤتف : توقاي (0)
 . [ نتمأ انساورو] ٠ لحو هاا 2(

 اكاد 22 لإ



 ةقب ماشه رذنملا ىبأل

 رعو 5! حت

 !هللا لوَسْضَران : لاق مك أ ماقف» يزعلا فضا مك أ هيورمع ىف هشاو كيت

 90 ال لاق © اع ُ هان نست لرش له

 دم نب ماشه انربخأ : لاق حاّبصلا نب ىلع اقدح : لاق لع وبأ تملا انثدَح

 :لاق شرخألا نب ةرتنعءهنع نع قاطلا لساب وبآ ابغا :لاكر دخان أ
 قفز 01(

 0 رف هل 0 ل

 ىذلا مهلبج طسو ىنرمحأ اَقنأ تاكو: سلقلا هل لاقي مص يطل ناك
 عر را ء رسم

 هدنع لوريعيو هبلإ نودبمو هنودبعي اوناكو . ناسنإ لاثمت هناك دوسأ « أجا هل لاقي

 الإ هيلإ اهب أجليف ةديرط ٌدحأ دوي الو ءهدنع َنمأ الإ فئاخ هيتأي الو « هرئاتع
 روم(') هدو

 كوس وفك ذو هلال

 اطس دق ناتقيلعت شمالا للعو ٠ ““عص”” : هقوف بتكو «“ةيكرلا ةنازحلا”” ةخسن ىف ءافلا حتفب هطبض )١1(

 دك انامل م وقم ءانادإتا نط : فراكك اناث“: نزلا نك اذ نا للا

 ىلع نه ل لج © كلل نيو طل تناكو : قاخحسإ :نبآ لاق” : ةيناثلا صن : أذهو .. *“هركذف

 ريزولا هلاق ٠ ماللا نوكسو ءافلا حتفي سلفلا هنأ نيباسنلا تاقث عامجإ و ٠ ماشه نبآ ئور اذك « إجأو

 . .ةيلهاملا ىف طل ناك مص سلفلا : [هللا همر ديرد نبآل ةرهجلا [ىف] تلق ٠ [هللا همحر] مساقلاوبأ

 . '«[ةعبطلا هذه نم ( ١٠١ ص ه. ح) رظنةو]

 ةياور تدمع ىنكلو | هات“ ناك 2 لهل ” 1ع ] رخل تعا ناكم ٠ «ةةكرلا ةنارطلا شلاق (١

 نسا اال اكرم

 هل كري همرحو هتزوح ىفراصام نأ ىعملاو ٠ ( سوماقلا نع ) ءىش لك ةرادتسإ : ةينغك ةيوحلا (*)

 عملا اذه لثم ىف نيّينرفلا ريبعت قاقتشآلا ثيح نم اهلثمو « هصاصتخا ةرئاد ن ألا انفرع ىف اهلباتيو

 : ةيولا ىهوأ«ةرادتسألا ئدم لع ىأ لل 15 :هه© موقب
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 مانصألا باك ة/مب

 0 )0غ(

 لري ملف ٠ . اهالاو نمو ريم هدبعت « عَحْلب هل لاقي لمس ضرأ نم عيدو نكد

 ساون وذ مده ىنح هنودبعي

 سماق ( سو هيلع هللا ىلص) ّىنلا هللا ثَعَب تح ٌدْبعُت منصألا هذه ُلْرت ملف

 ا

 ه هيلع) ئنلا لاق: 00 دا ماا يعاتب 00
 رس هو ريس

 هد ]ورع تيأرق رانلاىل ٌتعفر : (مالسلا

9 

 لص ةريحيلارحَب نم لأ« لح نب هر اذه: لبق ؟ذ8 نب 0 راثلا 3

0 

 ةدابع ْلإ دما اعدو مايا نيد معامل ما 0 2

 31 000 1 لالا ايش يق ف رعبا اها لوس اتم اعف رك

 «مدآءروعأ لجر اذإف«لاَجَدلا ىل عفرو: (مسو هيلع هللا ٌلص) هللا لوسر لاقو

 لكهأ ةدمع توقاي نء اصوصخ « ةميقس ةياور ىهو ] ٠ عخلب هل لاقي ارسن مهاطعأت : توا )١(

 .٠ [ عباطلا اهدمتعآ ىلا ةخسنلا نم وأ عبطلا ءانثأ تطقس دق تاملكلا ضعب نأ هدقتعأ ىذلاو ايفارغملا

 .[فيحصت وهو | ٠ هدبعف: توقاي )١(
 ذب . 0 م 0(

 : ©«ةكرلا ةنازملا”” ةحسن (4)

)0( > 

 ٠ | عباطلا وأ ختئانلا نم ريصقتت وهو ] ٠ ةبيابسلا ببسو : توقاي (3)

 قطب اك مهاربإ لإ نابسني امنإةلملاو نيدلا نأ مولعملاو] ٠ «ليعامسإ*” : ««ةيكرلا ةنازخلا”” ةخسن (1)
 3 . [توقاي ةياور ٌتدمتعا كلذلو ٠ ميركلا نآرقلا .



 هأ/ ماشه رذنملا ىبأل

 هل لاقي« (ليَدَه نم لجراملا عفدف؛ را هس تت عرقا احاول

 هيمو 0

 ناكف.”عاوس مص نب سأل[ ن ب ةكردم نب ليده نب دعس نب ميغ نب ثراحلا

 ١ 4و /

 لجر لاقف ٠ .راقفما نم ها رم ملط هكا الب لاعلان ١

 : برعلا نم

 . غاوس لع ٌليَذه تنك« اًنروكحت مهاْق لوح هارت
0 

 ٠ عار ل رئاخذ 250000 2١ هيدل ىعرص ها لل

 قفل

 ةك اب ناكو ٠ ٌتوِ ىدارملا هرم نب ملأ ىلإ عفدف . جحيدَم هشباجأو

 . اهالاو نمو جحْدَم هدبعت « جحْدَم اهل لاقي « نمل

 هاو

 دسشاعت نب مح نأ دنع يب كلاماالإ مدن «تنادتك همك
 م 3 مثَج 8 3 )هز

 2-5 و - مه

 5 قوع, َنادمَه نب فوت نب ناريخ نبآ

1 

 نعل ضرأ] نمااعالاو نمو نابع هس ناويكاش لك 5 هب رش ناكف

 2 هد - 0 اس6 ع -

 ٠ ارسل بوكيدعم هل لاقي نيعر ىذ نم لجر نإ عفدف . ريح هتباجأو

 )١( نم : توقاي .٠

 ٠ [مهوو مرحو فيحصت هيفو] ٠ رضم نم ةديعب ةلخن نطب نم : *- ا(

 ٠ [ عباطلاوأ خسانلا ن١ فيحصت وهو ] . رئاثع : » (0)

 . منأ 2

 - ناويح:_ ا (ه)

 . [ وأ 2 20 ضل لهأ 0 6 نملا لهأ 0 لاقولو | ٠ توقاي نع ةدايزلا هذه 6



 مانصألا باك هك

 ! ىلع ملو دوت ل كمَأ تلا + ! ديكلاو ءاثحألا ماج اًعماجاي

 .تناف قوم تيبشف هلع كك
5 

 لدتكبا ةَبوُد بحاص:ردْيكلا عن ,آ داصم نب ٌناَسَح اضيأ لتقو

 رع سد

 0 همدهو

 7 لا لإ لك نك حل ذو. ىل, فص : ةئراح نب كلام تلق + ”ىلكلا لاق
 ه-هرو سر 4 هر عع قيزلا

 تلال نال لعر ريد دق «لاجر | نم نوكياام معاك اجر َلاثَت ناك

 ٠١ انف رد 7 ه1 تك ا الل ل ئرحأ

3 4-7 0 5 

 ٠ [ "'سوماقلا”” ىف هيلع صن ارثك أ ملا نكلو « ناتحيكك تاتاورلاو ] .٠ رفغ: توقاي )١(

 0 5 و
 - نه ىاريز معلا نإ بد 5 >5 (7)

 .١ لاك ةضحو نع فر ““ةعصق”*” ةظفل نأ كش الو] ٠ ٠ ةيعح ىبعلإ ل ان اهف ةعصقو : ملا نبا )م

 0 كلل ىرب نب 1[ دش *” هت درعا تامل” 2

 قاس عسا

 0 اا اذإ د م اهفةضفو اه

 قدام رلقأ - ««ةلاَجّرا نم لمي نم ُلَوأ ىدعلا وأو « [ ددحا ] دما لصنلا ف حيسلاو « ةيعلب انه ةضقولا

 ٠[(ف حس) «(ض فو)



 م مدس ير

 نب ةريو نب كلك رول نب ل تاللا ديز نب 17000 هباجأف

 ْ]] هلمخل .٠ اذو هبلإ عفدف ؛ ةعاضق نب فاتل | لو النابع نب ناولغ نب بانت
 5 ل 0000 قع ع

 «هب ىمس نم لؤأ وهف ٠ دو دبع هنبأ ىعسو . لدنحلا ةموذب [ هّرقأف ئرقلا ىداو

 قف 2

 : دعب هب برعلا ثعس مل , دو دبع ىت نم لقأ وهر

 هونب لزت ملف ٠ هل داش رادجتلا ضاط هل لاقت ىذا اضاع 0 0 لعجو 0
 ' رن 00

 ٠ مالسإلاب هللا ءاج خ3 هكلوندسل

 ىنعي ( هآر "دنا قرا دستلا ن1 ' كلذ لفل ىلكلا لاق :رذنملا وب أ لاق
1 )* 

 . لات: كهل هقسا : لوقيف «هيلإ نبللاب ىنثعبب نأ فن اكو :لاق» 5
 س ل

 : اًداَدَج هلعف هرسك دعب ديلولا نب :دلاخ,تيأو مث“: لاق

  22٠همذحل كلوت ةوزغ نم ديلولانب دلاخ ثعب (مَّلسو هيلع هللالص) هللالوسر ناكو .
(0 9 1 5 1 01 

 مهلتق [ ىتح 5 ] مهلتاقف . رادجألا ماع ونبو دو دبع ونب همده نيبو هني كال ٠

 ار هدد ود 10 مم

 تي ل رو
 )ع7

 0 د هنأ رف] هم تابقأف ٠ يرش تأ

 ٠ لدنحلا ةمودب ىرقلا ىداوب ناكف هلمغ : «ةكلا ةنازلا”” ةخسن 00(
 .هدس اتش

 ٠ مالسإلا ا هيد لزي ملف : اخ 07
 ٠ ىل لاقف هيلا نيللاب ىنتعب : .» (4)

 |[ ذل 0. رادشو نش داس 1 تيا لاحت + مهلتقف : "«ةكرلا ةنازملا”* ةخسن )6( 
 منان »د د » 5 1 ا 5 ا 00 5

 . [“«تراشأن” هلوق عم م نوكت

 ةه ماشه ردنملا ىبأل



 مانصألا باك 04

 3 م 32 03 3 0 0

 هيبأ نع رذنملا وبأ انثدح : لاق حابصلا نب ىلع اثدح :لاق ىزتعلا انثدح
 . ًّ ماد + 5 7

 ضرأ نم ئمسحب نافوطلا ءام نم ب امر آ ّنأ سابع نبآ نع اص ىبأ نع

000 
 5 ع 42 ع 0 0-2 ا -2

 :ردنملا وبأ لاق : لاق حابملا ب ىلع قثدح : لاق ىزنعلا ىلع وأ الح

 : : ىبلكلا لاق
 )غ1(

 نب سيقلا ىرعآ نب ةبلعث نب ةئراحنب صاع نب ورم نب ةراح نب ل 0
 رسهسو ك4 دع و

 « ىمهركلا ضامن ثراحخلات ني تناك ابنإ لاقي و « ثراحلات نب هاروت قال ةعاتخ رزأ ردو 0ر0

000( 2 - 

 هل 1 1 اه 00

 دل لامن كاف نأ نكس نآكم

 ُ ؟ ا لودهتللا هاجد 0 ع

 ةعاق] لو ارح لاق

 عدآ مثءباهتالو ةماهت اهذروأف ةهّدعم امانصأ اهيف دج هَّدج فَص تيإ : لاق

 ا 0 الإ برعا
 )ع372

 م

 02100 لا 2 هاج درو يح اهلح م اهراتسأت ةتج طش أف
 ١ ش ٠ . ٌةبطاق اهتدابع

 وخأ : توقاي (1)
  [امححصق] ٠ اهتداس : اذكه ةيلكلا هذه توقاي عباط دروأ (؟)

 .كوم : توقاي (6)
 ٠[فيحصت وهو] .ريشملاب : » (4)

 7 - ةاحنلا هيلع صن أ « مزييالو مزجي ألا باوح ()
 كرت ةيانز تدفع دقو |... رع 2: هيدا هناا" ةحسح 0
 ٠ [ عباطلا نم فيحصت وهو ] ٠ اهرانتساف : توقاي (0)



 ةؤ ماشه رذنملا ىبأل

 حتا نابع ن ,آ نع اص ىبأ نع كلا ن نبآ لاق ايف ءدتشي مهىمأ لزب مو

 ةثاعبر ىأ ٠ نأ ذئموي وهوا هللا هثعبف ٠ ا حلشوتم نب كمل نب حون كرد

 هوصعف ٠ ةنس ةئاهو نرشع هتؤب ىف (ٌلجو ْنع) تا الإ مهاد 0 نا

 0 ةئأا_عس ن ا وهو اهيكرو ابنم غرفف٠ . َكِلْفلا م عنصن نأ هّللأ هل

 تا

 قيطو ٌنافوُطلا العف . ةنس  ريسمتو ةئاثلث كلذ ده قكمو ؛ ٠ قرغ نم قرغو

 تل دال مل اهلك ٌضرألا

 راض ارو 00 م

 ٍضرأ نم ةيابعو هيرح كتسد املا لعجو .ضرألا نإ ذ ذو [ لبج ] نم مانصألا
 )3و7 )5(

 تق« طشلا اع تيب أدل بَ منج ضرأ الإ اهفذق تح يضرأ الإ

 ٠ اهتراو: ىح اهلع را

 رذنلا وبأ انل لاق. لاق حاصلا نب لع انثدح : لاق ليلع نإ نسا ادع
2) (0) 
 ا

 «ناسلإ ة ةروص ةضف نم وأ تك دج نم ورعب ناكاذإ : 00 ماشه

 ل و وهف « ةراجج نم ناك اذإو ؛ مص وهف

 - سا | نبأ نع اص ىنأ نع ىوري ىذلا وه هنال ٠ فالؤملا دلاو « بئاسلا ن 0 6

 ٠ خونخ نب خلشوتم : توقاي (؟)

 مانصالا هذهءاملا طبهأف : يلا نب [ ىو ٠ مانصألا هذه لهأ ءاملا طبهأف : ““ةيكزلا ةنازحلا””ةخسن ىف ()

 ةبلكلا هذهو ] ٠ تفشنو طشلا لع تيقب ءاملا بضن (بلف ةَّدج ضرأ لإ 0 لإ ضرأ نم

 ٠ [ ““تفسف”* : «“ةيكرلا ةنازحلا ”” ةخسن ىف ىلكلا نبأ لوق نع ةفّرخ ىهو ٠ ىهاظ اهفي رحت ةريخألا

 .[فيحصت وهو | .٠ ةّدْس : توقاي (4)

 .هبابغأل: » (ه)
 .|توقاي ةياور ةدا دقو ابن : '“ةكزلا ةنازحلا”” ةحسن ف (5)

 ٠ ةّدج طش لع : توقاي (0)

 ٠ :بهذوأ بش نم لومتملا ١: ىمولالاو © ىدادقلا (8)

 ٠ ةروص لع : توقاي (9)

"8 



 مانصألا تاك هام

 كلذ 5000 هلوح | ىعسنو هما ةةالع ناو دعو اك كك لجرلا ناكف
1 )0 0 0( 

 كيش نب شونأ نب نانبق نب ليالهم نب ىدري دهع' 12 تل لوألا ُنِرَقلا
 ا
 . مدآ نبأ

(0) 

 .لؤألا نرقلا ميظعت 0 سوط ل ءاج مث مش
00 

 نوجرب مهو لإ .ءالؤه انولؤأ مّظعام : اولاقف ث ثلاثا ثرقلا مدع ن ه ءاج مش
 ار ال

 سا مهلإ 2 ا مهرْفَك دتشأو مهرمأ 0 ال هللأ دنع مهتعافش

 هعفرف « هويذكف ماد ارنا | كنباف نب ا : 2 تلعب مالسلا هيلع

 .انيلع اناكم هيلإ هلل

 ”ىربطلاو توقايةناور دي يامن“ هينا ” ةيناريعلا ةغللا ( فو ٠ ذر : مقلا نبإ درب : توقاي )١(

 ٠ [اط برعلا بي رعت لع لدي كلذف "مسد ا 7

 ٠ ليئالهم : توقاي (0)

 . سونأ 0

 ةيويدخلا بتكلارادب 1 كلر دا د مرمر < سألا سورا 77 ىف ليقلا لاق ١)

 « طباضلاب لوألا مسآلا رّسفو ؛ ليثالهم ندر نمر ناك مانصألا ةدابع ٌودبنإ (خرات ١ ةرك تحن

 ٠ حّدملاب ىناثلاو

  [«*مظعت دشأ”” ديري ] ٠ .ايظعت دشأ مهتومظعي رخآ نرق ءاج مث : توقاي (ه)
 اضي ًااهطاعتس درو نكلو ٠ مانصالل انه ىهو ٠ ءالقعلل “«كئلوأ”” و «“ءالوه”* لامعتسآب ةداعلا ترج (1)

 : ريرح لوقك « َهلَقلا ليبس ل ع لقعي ال ايف

 0 كتئلوأ دعب شيعلاو * اوللا ةلزنم دعب لزانملا مذ

 ل لاَضلا نكت ًالؤه نم 0 انالزغ مليم ماي ا

 ..*“نوحبسن كف ىف كو”: لاعت هلوق كلذ لثمو ٠ لقاعلا ئرجم امل ءارحإ ٠ ٠ مانص اللري يمضلا (0)
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 سانو دسأ ىنب رييعت ىف هلبق ىذلاو تببلا اذه ( 1817١ ص) ““ ءالخيلا باك ا )0
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1 

 سيقو دسأ نم سانا ناكف ٠ تاس اا نولعجيو ٠ قيقدلا كلذ عم رعشلا طقس « مبسوؤر اوقاح

 امهو « نءملا ىف نيدراولا نيتيبلا دشنأ مث. “«قيقدلاب نوعفتني و رعشلا نومريف « هقيقدب رعشلا كاذ نوذخأي
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 6١ه دا *"حاحصلا””ىف) : هصن اذه قيقحت هيف ةيكزلا ةنازكلا*” ةحسن شماه نأ هيلإ هبنتلا بجي امم )0
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 معو ماشه رذنملا ىبأل

 .١١ ىلء رو - رعو -

 برعلا نوطب نم مهمراق رهو 0 ارسلا دزأو هلو مهنَح اهلل ىدبتو اهمظعت

 : مهنم لجر لاق ٠ ةلابتب برعلا نم مهدالبب ناك نمو] .نزاوه نم
 7 مخه 0 م يوم م سس هرك

 اًروبقملا كحك تاكو لثم « اروتوملا صلقلا اذاي تنكول
 5 اروز ةادعلا لَمَق نع هت مل *

 م هد ع م

 مالزألاب هدنع مسقتسأفءةصّلقلا اذ قتافءهراثب بلطلا داراف «َلتق هوبأ ناكو

 سيلا ًارمآ الت نم سانلا نمو : تايسألا مدع لام كا مهمسلا جرفل

 . [ىدنكلا رجح نبآ
 د مور - 0 مهد همر 0 3 9 14

 ناك دهع ىف؛ ىمعثحلا ىثشحو نب ثعئعل 'ىرماعلا ريهز نب شادخ لوق اهيفف

 ميم ردغف مهني
 فول 0

 0 لا هللاب هن ذو

 ين ا

 ارضا تن ا 2 لأبن موي ء ءاضيبلا ةورملابو

 هيلع ثدفوو«ٌبرَعلا تدلسأو كم (ملسو هيلع هللا لص) هللا لوسر حتف املف
 ا و وو

 اذ يفك ذل ع 1 ايام هللادبَع .ربريرحب هيلع مدق ءاهدوفو 3

 ا[ قايسلا ةائا رس ةحيستمت ىف قكي ناك تيدي وهو ] :: ءارصلا ىداوب.: ىداذتلا )١(

 ”ىموللا نع اهلك ةدايزلا هده (؟)

 . هذه : ىدادغبلا (م)

 - [ىهاظ فيحصت وهو ] ٠ ةسلجبو : توقاي (4)

 . ةغللا ىف ةرضنلا نم لعقلا اذه البوب الو | ١ ةمسحملا ءاضلاب ءارست : “هكر ةنازدلا# نقش 4

 ٠ [ ةينارصنلا يف لخد نامنلا نأ مولعملا نم ذإ اهب هحوضوو ىنعملا ماجسنآل توقاي ةياور تدمتعا كلذلو



 ورل»

 رئاتعلا كلت مهاصنأو مهمانصأ دلنع نوكذي ىتلا منغلا حتابذ هوي 1

 .رثعلا ءامل هيف نوحيذي ىذلا حيذملاو (ةميذلا مندا هتعلاو)

 ا نع كرك كلذ ف

 ورق“ اع. طاسة د تافتس 0 هَ 1

 .كسنلا هسأر ىمد رتعلا بصنك » ةبقرم سار ىواو اهنع لزف

 همر

 1 00 ةعازجُ نم حلم ونب تناكو

 03 همس رثوع ل

 ابع هللا نود كود نم كر ذل نإ) : ل مهيفو

 ةصلخللا وذ 0 كلت نم ناكو

 6 فول 2-7

 در 6 0 ةوره ناكو

 عاص دس

 كسن نم ةريتعلاو « ةريتع اذكو اذك ناثوألا دنعتسحيذ «اذكو 0 لجرلا ناك (1)

 « لي وأتلا لمعتسا « ددعلا كلذ همتغوأ 0 ابإ تغلي ذاق - ءابظلانم رئاتعلاو - 0 عجحاو ٠ ةيبجرلا

 « هلك ءاش ناب رقلا كلذ لعجيف . ءاش منغلا نأ م « ءاش ءابظلاو «ةاش اذكو اذك ذأ ىلإ تلق امتإ :لاقو

 : ”ىبكشيلا رح نب ثراحلا لوي كلذلف ٠ ءايظلا نم ديصي ام

 - *"ءابظلا ضيبرلا ةرجج نعرتشك_سعت م (ملظو الطاب اتع

 م ١ حرا اه داود 17” فاتك نع

 )١( ديرد) تيلادأل اوهام 1 ت0 لازف”” : *"ةكزلا ةنازملا””ةحسىف 2"

 هل ”ىوحنلا بلعث حرشو( 4 + ص ةرهاقلا عبط) ىلاقتربلا ”ىسلدنألا ”ىرمتنشثلا لع "الل «ريهز ناويد””حرشرظنأ
 3 ةبق م سأر ىوأف رمسآ مث 0 : اذكهلَألا رطشلاهيفو(بدأه و ٠ ٠ مقرتحنتيو وبدلا بتكلاراد ةطوطخم ىف 9

 . ةيويدكلا بتكلارادب ةيقارغوتف ةروص اهنم ةظوةحملا لاي ا ةحسن ىف ظفللا اذهو رطفلا اذه كلذكو

 . ابيلع شوقنم : ”ىسولآلا (6)
 هحالصإ ”ىسول ١ الا دارأو « ىهاظ فيحصت وهو | ٠ «ةنيدملاو ةكم نب هل اتيب تناكو”” : ىدادغيلا )(

 . [ '“ةنيدملاو ةكم نيب تيبب هل ناكو”” : لامتف

 مويلاةصلخن اوذو”” : مالكلا ةلاك ىف ”ىلكلا نبآ لوق هيلع دياك « هنيعب عضوم مسآ ةلابت نأل محأ انتءاودو]

 ٠ |[ "تيب. هل'”ىناثلا لوقو“ هل اتيب””لّوالا لول ذئنيح ىنعمالف ٠ توقاي ىف حورش وهو '“ةلابن دجسم باب ةبتع



 وو ماشه رذنملا ىبال

 : اولاق ؛ هل كيرشال 11 هتدابعو هللا ايحوت مهاتأو هين هللا ثعب اماف

 .مانصألا نونعي ” ! با ءْيَتَل اذه نإ اًدحاو اًهلإ ةمملآلا َلَمَجأ#
 قف املا

 -ل زو

 : مانصألا ةدابع ىف برعلا ترتهتسآو

 (## ( هريغ ماهأو مرا ماهأ رع بصن « تيب ءان الع الو ةيلع ردقي مل .ثمو

 .باصنألا اهومسو . تيبلاب هفاؤظطك هب فاط مثء نسحتتسآ

 .راودلا مهفاوط اوعمو «ناثوألاو مانصألا اهوعد ليئامت تناك اذإف

 ءانر هذختأف ميشو لإ رظنف راجح ةعبزأا ذخأ التم لراس « لجرلاناكف

 . كلذ لثم ّلعف «رخآ الزنم لَن اذإف» 7 لحترأ اذإو؛ هرذقل ىاثأ ٌتالث لعجو

 لضفب نوفراع كاذ الع مهوءاهبلإ نوبزقتيو اهلكدنع نوححتذيو نورت اوناكف
 رؤس

 ٠ اهيلإ نورمتعيو اهنوجحي: هيلع ةبعكلا

 .نولعفي امب ىهنم ءادتقالا وه ان مهرافسأىف كلذ نم نولعفي نيذلا ناكو

 : كم ةباوقلو اهدنع

 )١1( تربتشآو : توقاي ٠ ]] ىعبطم فيحصت وهو [ ٠

 .ءابلا فرحب ئّدعتي هيف طارفإلاو ءىثلاب عولولا ىنعمب راتبتسآلاو ٠ *“ةيكزلا ةنازملا”” ةحسن ىف اذكه (؟)

 فرح ةيدعتلا لاح الع لدت همالك ةيقب نإ معن ٠ هيف اهدروأ ىلا ثيداحألاو “"برعلاناسل”” كلذ ديوي
 ١١9(. صال ج )«(ر ته ةدام ىف هعجارو ٠ ““ ىف 5و

 :: ةريغ ءرىمرأ هلاك متاع :(0)



 مانصألا باك ان

 ٠ ٌقانَم اضيأ ممل ناكو : لاق
1 0) 

 يعن نع الف ناك نب ١ ىرذأ لو .««فانم دبع” 0

 2 3 اك] ا حسم الو «مهمانضأ نم.وندت ءاسفلا نم ضل نكت لو
 ا

 5 ناكر يللا نفل نسمح هللا دع نب سيق نك لرش كا

 اذهام : هل ليق : لاق هيبأ نع صاعلا 0 نب دلاخ ىنثدحو :رذنملا وبأ دمحم نب ماشه لاق) ضر

 م ١
 2 يريد

 : ( هالج هللا فيس اذه : لاق ؟ءاعلباي

 2 هر رو مه ري هر دعس : 0

 .فانم نم كراوعلا 0 هنم ريطلا تكرتلف كرقو

 "1 ل زيتعملا :

 1 محل كلر اذإف٠ ل مهراد ىف مص ةكم نمر د كك لعأل ناكو : ل
6 

 َلَوأ ناك «هرفس نم مدق اذإ و( ا 1 0

 . اضيأ هب َحَسَمتي نأ هلم لخد اذإ عتصيإم

 6-1 20007 030 ءاإهو6 ..١ل . 3 0 1 ) 500
 ءاحطبلا رق بعلي ناك (لوسرلا دادجأ نم) فاانم ذيع : ا ل ضورلا*”ىف 8 ليمسلالاق ( 1(

 دعو

 دك انمدبع* 00 انص ناكو «ةانمث” تهدأ دق““ ا 0 ”ىربطلاه رك ذ ايف

0 2 

 و رظار ءاضي أ ريزلاو قريلاه رك ذ ٠ ““فانم دبع”' هِلَوْخ « ةناك ني ةانم دبع يفاوي هارت هوب *ىصق”” رن مث

 حراش ىنشهلا امأ ٠ حيرات متد تحن ةيويدخلا بتكلارادب * ةقرو ““ تا باك
 ع - ب 7 -

 ثوغي دبع”” نولوقي اك « هيلإ “"دبع”*” فيضا مص مسأ فانم : هصنام لاق دف '“ماشه نبآ ةريس
 و ع

 اهاهس ىلإ هتعومج نم هلئورب سلوب روتكدلا عبط ١ ج نم ِس صرظنا)٠ ««تدللا يع 0

 .(ماقل لل لو ةسع 0ل1وصصس مغ هأذ ةسواتع طات1و10وج“ “ةيب رعلا ةغللا راثآ *”

00 5 

 ” (0150و 74و 38 ص ١ج) ىفو؛ “'ناويحلا”باك ىف هراعشأ نم ريثكب دبشتساو ظحاحلا هركذ (؟)
 2 ني ناكل 0

 ةريخالا ةلكلا هذه ىعمو ٠ 0 د 6 ”*” اتظفل **ةكزلا ةناز ا ةحيسا ق ةدكللا هذه قوف عز

 . [هالج هللا نأو هللا فيس وه صرلا اذه نأ ىأ] - ديدشت هيف سيلو ففخم ظفلا نأ



 ه1١

 ا ماشه رذنملا ىبال

 , 0 : لما صصص يسر رع 6 0 5 و

 لم .٠ مرثا ناكر . دارج لع ةرق ةادغ ىف عقو بلك نم لجررايعلاو ٠ راحلا ءاملاراغيإلا ٠ لاف)
 م .٠ ربع . 32 و 2 0 2 ٠

 كومفد  كولتفو . (ثمم ل ىضي) ! ةيح هللا هذه : لاقف ٠ تمت نم ةدحاو ترفل .٠ دارا لك أي
 فلا

 . (رايعلا ةدارملا عقد

 مانصألاو «دجسملا لخد«دْكَم جتف موي ل لف لان

 :لوقيو اههوجوو اهنويع ىف هسوق ةيب نعطي لعفل 1 ٠

 الع ا ( اقوه َناعّلطألا ّنِإ لطألا قمر يلا ءاَج)

 0 + رع

١ 
 3 6-9 00و

 :مالسإلاو يلع هللإلا ْنَأي + ءال ٌتلقف ! ثيدملا لإ له: تل
 1 0 , عل - 2 03 هَ -

 ؟مانصألا سكت نيحءحتفلاب «* هلسيقو ادع تيار ام وأ
 و(7١) قلاللا

 ! مالظالا ههجو ىئشي كرشلاو < اعطاس مضأ هللا رون تر

 ا تيل : تيدللا مزاد لعافلاب ل يقتو رخل[ ردعملا ةاضإ نع اذه( )

 ٠ (ردصملا لامعإ باب ىف فوشألا راذنأ ) ٠ عيطتسملا تيبلا جحي تأو ىأ ٠ "البس
 . رفظ : توقاي (؟)

 ٠ انص نيتسو ةئائلث تبا لوح دجو دجسملا لخد : » (0)

 : [عياطلارأ حانلا نم فيحصت وهو] .ةسب : م ( 4

 . [ هتايدنعنموأ هتاياور نمةدايزلا هذهنأ ىدتعو ] ٠ ' 1و لع مقاس يعرب انهئسول الاداز ( ه )

 : 56 : توقاي ) (
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 هم عم

 -تورحاف 59 ١

 .[ مياطلا وأخنانلا نم فيحصت وهو] ١ قتأي : » 4(2)

 .[مورهم]. تير: » (5)
 .[> "ل 0

 | > د | تلز د 7 ا

 + ماسلا ل57



 مانصألا باك ١

)010( 
 لا خا ء درو

 مانصالل اهودبعأ فرقا. (ييونم ءامسأب 0 برعلا تناك دقو

 1 :اهنم .المأ

 00 لو 0ك 1 و ل و مه ع

 (؟١) جيرو

 ةأنم ديز نب دعس نب بعك نب ةعيب ر ىنبل اتيب ناك ىصر ٠ نأ ةاورلا ضعب رك ذو
 ردك و هه آذآ

 00 ا ل1 ام11 2 ننام دز يدس نايك نب ديد ةيدرعرعر) .١ ضيوتسم ا ةحله

 لاق هنال
 ََ ِ ع
 ريغولا نيلا ف فضرلا ش ٌشلَسَف 6 ارم كور رلا ىت ءاملا سس

 ك0ئواكحلا ريغولا : لاق

 الاه ةداساألا ف لصر شك قا عوشلالاقو

 ١ "ا رات دا اكرم ا دك اع اع تددك دقو

 سسوس هد رعد م 2 ع.؟َهد2د2

 ِإ امرا ىشغي هللا دبع لثملو * « اههوك 0 ات عدت

 : ( بلك نم فو نب اع ب نم ُلب) مهْدَأ نبأ لاقو

 . رايعلا ةدارح ل د امو نم اسراوف تقل دقلو

 . راغيإل ريزتمللا ةماكك 0 تا 5 - -

 ١ 5 00 ابحالا 1 لب هال قلع ||

 3 . ”نافشنلا :
 رادلا دبع”' : طوق لثم ٠ ٠ اذك دبعو « نالف دبع : نولوقي ىأ )000(

 هللا دبع نب دمحمل *«برعلا لئابق ةذرعم ىف برالا ةياهن””ٍباك نع اًملقت ءاسالا هذهو] ٠ “كوع دع
 ٠ [ رات ©07 4 رقر تحت ةيويدخلا بتكلاراد ىف ةظوفحم « ديدج طخبو ةميقس ةحس نع « ىدنشقلقلا

 رعشلا كلذ ديو ٠ ادودمم هلعجو“ "ءاضر دبع””ىوس ةعبرالا ءامسالا هذه نم ىدادغبلا دروي ل (؟)
 2 هر 'ً 35 0 5 3

 - ؟نيونت الب ءاضر هباوص ئضر”” : هصتام انتخس شماه ىفو . ةحفصلا ةذه نم ( ٠ س ) ىف دراولا



 5 ماشه رذنملا ىبأل

 و و

 :ةلئاثو فاسإ مل ناكو

 [نتكم لال انف ام سانلا ظعتيل ةبعكلا دنع اعضو« ني رجح اسم ان

 عتطوم 1 * لاو «ةيعكلا قصلب ادع ناكو ٠ اهعم اًدبعءمانصألا تدبعو

0١), 220 

 فتورحتضن اوناكف . ٍربآلا ىلإ ةبعكلا قصلب راكع ذلا ُشيرُف تلف 0

 : (مالسلاهيلع”ىنلا ىعأ فرشاه ىنب لع يرق تفلاحتَنيح « امه فلحي وهو) بل اطوبأ لوقت امهلف

 غلئاصولاب هباولأ رع تكسأو ظ يردعمو نيهر تيبادعت
 5( فول

 .لئانو فاسإ نه لويسلا ضف « معاكر نورعضألا حن 0

 ٠ (دوربلا لئاضولاو : لاق)
 (ه)

 : [ىدسألا] مزاخ ىبأ نبرشب لوقي فاسإلو
 .٠ فاسإ نم كراوعلا ثاماقم 3 10 ام ريطلا ل

 ٠ (ةعبطملا نم في رحت وهو) ٠ ىصلي : ىسولالا (1)

 مويإ (لسو هيلع هللا لص) هللا لوسر امهر نأ ىلإ كلذ لع اناكف”” : دست اماه يل راذلا دان )١(

 راصنألا تناكورحبلا شب اناك امبنأ جالا نب سم ثيداحأ ضعب ىف ءاجو ٠ مانصألا نم سك ايف حتفلا
 : [ ةيغاطلا ٌءانم رحبلا 1 تك حيحصلاو . مهو وهو | ءاممل لهم ةيلهاملا ف

 . [عباطلا نم فيرحت وهو] ٠ ىضغمب : ( ف س أ ) ةّدام ىف “سورعلا جات” ىف (؟)

 !ذرازاسيفيس تديحا دقو -:( ذك ) ةلك اهتزغو “فاس نيت“ - *“ةيكرلا ةئازللا" "كنس ف 1(

 ٠ شمالا لع

 . [ ةعبطملا نم فيرحن وهو ] ٠ مزاح : توقاي (ه)



 جلا باك 34

 هثكردأ ٠ 11 211 كب ءناسالا ةروص الغر 1 قيقع نم ى وغلب ايف ناكو
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 .٠ بهذ ن اج اخ تك

 (0) و سو اس رك رثس

 هل لاقي ناكو ٠ 21 سصايلا نب ةكونم نب ةعش همصت نم لقا نكاد
 يي 2 ورع را 212

 . ةعزحت ليه

 حرص :اههَو ىف بوتكم . جدقأ ةعبس هماذق « ةبحك فوح قى لاو 27 دو أ . 3 ردو رع 72 - كلا : 5 6

 + 22 0 3 َّ 1-5 22و ع

 نإف . حادقلاب نس يل ل ا وعل
 وم ب و ؛5) قفز

 حذقو ؛ تملا الع حدقو ؛ هوعفد « [“ 0 ا خيرص” 6

 أرقس اىدارأوأ آى اوهصتحا اذإف . تناكلام لع 985 ةمالثو ؛حاكتلا ىلع

 5 0 تا ع اسك 2 - لد سع ع

 «<ةللإ اوهتن او هب اولمع ؛ جرحت أفق . هدنع حادقلاب اومسقتس اف هوتا«المعوأ

 م ع 5 - عر أ

 هنا اعتم ىلا دلاو ] هللا دبع هنأ ىلع حادقلاب بلطملا دبع برض هدنعو

0 

 1211 ردع نع بك _ ا لوقي ىذلا وهو .[ [مسو هيلع

 قل هلركا ردع

 ! لجأ نلعأ هللا «:(ّلسو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاقف

 )١1( بهذلا : ىدادغبلا ٠

 ل راك عار هيلع هللا لص) ىلا دادجأ دحأ لع لع وه ىذلا مم لاك 0

 ن 1 طنا نوف كيرلا ٠ لصولا ةلاحىف اهب قطتلازوجيال لصو فلأ ىلوألا فلألا تناك كلذل ٠
 ظانلالا هذه الى هدانلا ل ت25 - لي نرخ دور كاس ةرود م هه تانلإ لالا 00

 ةرابع ةيناثلا هفلأو « لو الا ةزمهلا رك هيف بجيف « ةيناربعلا نع لوقتملا علا وهو سايلإ ظفتل امأ . حرألا
 طقق دم فرح نع ٠

 )( توقاي ةياور هذه ٠ اعصلم ناك نإ و : ىدادغبلاو *“ةيكزلا ةنازدلا”” ةخسن ىفو ٠

 ) )4هوعفر : ىسولآلا ٠ ] [عبطلا نم فيحصت وهو ٠
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 فق
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 ءزنو 5 07 < 5 46 053 0 كل حرم 6

 .رجش ””فرغلا“” نإ لاقو ىرخأ ةخسن ىف *“ ماعلا “”ىه *“عابسلا
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 نك ءاىجحدل : 57 00(

  < 00.مظس: ]> ١> [.
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 . [ كلذل هبنتف ٠ ىرفلا نم الدب ىنرقلا تعضوف تأطخأ ةعبطملا نخلو « اضيأ هنيعب تيبلا ىور دقف
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 00 855 مقر تحن ةيو ويدخلا بتكلارادب ةظوفحملا « ىطيق:كاب روبشملا ىدكرتلا ديمالتلا نب دوم دم خيشل

 رمع نمز ىف تامو ٠ ليذه نب دعس نب ميت نب ةيواعم نب ورمع نب درق ىنب دحأ وه شارخ ابأ نأ (ةيمومع
 و -

 حورشو شماوه اهاعو قيقحتلا ىف يآ ىه اه ذ ىلا ةحسنلا هذهو ٠ ةيح هتشهمن ٠ هنع هللا ىضر باطلا نا

 امهدروأ نيذللا نيتيبلا نّمضتن ل اهنأ لع ٠ ةيروأ ىف عوبطملا نم ريثكب لضفأ ىهو ٠ اضيأ خيشلا طخ ةرثك

 ١6 < لكلا نان

 0 ا ا كرا زرع" حي ماشا ى 6

 ”'ةناكيرم سارف ني مغاجاهصن لعبرلا اذهب فيرعت *«ةيكزلا ةنارلتا»* ةنسسن شاهدو (6)

 ىبأر يزولا طخ و : هصنام مث . “'ضايبلا”” عذقلا : بلع : هصنام“'ةيكزلا ةنازخلا”” ةخسن شءاه ىف (1)

 نأ ىرشخزلل“*قئافلا”” ىف تنأر دقو اذه ]| ٠ نيعلا قيردكلا ةيسنرع لادب عدقلا ““اعدق 1 تر
| 9 3 5 

 5 . [ ءاكبلا ةرثك نم نيعلا قالسنآ وه عدقلا

 5 5 ل . 2 2 5 5 199 2 0 0-0-5

 |٠١ ماثه نبا ةريس ىأ] ٠ ةريسلا ف « مسقلا ىف عسوف : هصناع ؟“ةيكزلا ةنازخلا' ةخس شماه ىلع 69

0 5 -. 

 ٠ مسقلا ف فصنف : اذكه ه هرخخآ ىو هنكلو "“قئافلا ق””تييلا اذه ىرشحتإلا دروأ دقو: لوقأ



 1 ماشه انديملا ىبأل

 ى)

 تنل دقل : لاقف « اموي اهركذ ( سو هيلغ هه لصَ) هللا لوسر نأ انغلب دقو

 .ىنوق نيد الع انأو «ءارفع ًءاش ىزعلا

 : لوقتو ةبعكلاب فوطت ل

 نزعلا قينارفلا هتف "116 ئرخألا ةثلاثلا ةََمَو ىزلاو بالا

 ' ىجنرتل نهتعافش نإو

 لاح : 1 ه5 .(نلن .ةبإ] نمفس ندم (1 كت حرم لجد نع ملا تاس ٠ نراولي اراك

 ورق -ج هّءو

 ملأ ئرخألا ةئلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا مميَأرقأ ) : هيلع َلَرْنَأ هلوسر هللا ثعب ا

 ةواناو نأ اهومشيعم ءاممأ الإ ىه ن ا قا هلو ذل

 هب نوغايشي ٠ ماقس هل. لا نطارخ ىلداوت نم ايس ال تستر نادرا كنك

 ءاهاوهم ناك ةأرهآ ىف ّئدرقلا م لَا بدن ىنأ لوق كاذف .٠ ةبعكلا مرح

 : اهب هل اهقاح ركذف
 : ماس عورف تحأ ىلا عوقب « ةظيلغ اني اًدهَج ْتََلَح دق

 «! مالكي شيع ئرأ كيدابأ + «قالافىلايت لسرت لتنأنثل“
 م 5 ا 6 دال كا رع 2 0 -

 . مأىم لك ص ألا موري ئبمأت + ثريوح مأ مرص هيلعزمي

5 0 : 0 ِ 
 .: ىسؤألا ديز نب مههرد لوقي املو

 و 2001 0000 ةع اع كح ع

 !كرش هكا كود ىدذلا هللاو ةديعتملا ىرعلا كرو نإ

 . [ عباطلا نم مهو وهو] ٠ تيدتها دقل : توقاي 6

 ٠ [انتخسن لث» "ىدادغبلا ةياورو] . نوئهاضي : » 2()



٠. 

 نب ع

 مانصألا با 1

(1) 

 [هَسبآ] ىتت يم نب ميك ثدجوف

 «تاللا م" 0 ال ع تلا [منأب]و ذأ نب «ةانه ع
 من”و؛

 عءرو هه هدو

 د 0 ؟تولل ير و ا نب “تاللا

 دو ع
 ا د < ةانهك

 000 1 < ىلا ديت 'و؟طساق نير ونلا ن 3 «تاللا يتوب [ ةحباط نا

 .مدرألا ني تنس سن ايم

 . برعلا ةب 0 مدقأ | .«ىزعلا 0

 فيلا 1

 0 ىلا دمت ىذلا ناكَو

 3 ا

 نئلإدعصملا نيع 0 ل ارب «ضارح هل لاقي «ةيمآشلا دل نم داوب ب تناك

 ل ل لاسأ 3 ةعسما ناسا لإ قرع تاذ قوف كلذو .٠ 59 نم ف قارعلا
7 

 . توصلا هيف نوعمسإ اوناكو . (اني ديري)

١1 

 يلد بم ع 1 رقو برعلا تناكو
 هع دع 8(

 نون رقي و امل نودهو امنوروزي اوناكو ٠ شرق دنع مانصألا مظعأ تناكو

 . حبذلاب اهدنع

 1 سَ اف ءاج ىلا '“ةيكزلا ةنازحلا”* ةخسن ةياور نود نيسوق نس ىلا توقاي ةياور تاددحعا )01(

 3 حضوأ توقاي ةياور نال ٠ ةانم

 ا ا حا ب كا ٠ 121: ةلكلا دلع قوق هكا ةنازخلا** هيت شماغ قف (؟)

 رع نب ةأص ىنب نم اهتدسو”” : توقاي ىفو ٠ 0 ىب ىف مث ةممونب

 + [ هشماه ىف دراولا حيحصتلا ثدمتع[ دقو ] ٠ «“ اهل لاقي ”* : نمل ف (6)

 1(١2؟ ص ١ حرا )0

 [٠ توقاي ةياور تدمتعأ دقو ] ٠ ناكو + «“ةيكرلا ةنازخلا”” ةحسن ىف (ه)



 ١ ماشه رذنملا ىنأل

 ريخملا (ملس سو هيلع هللا لص اناا هل ا تنل ىح كنك

 . رانلاب اهقرحو اهمدهف ةبعش نبآ
(001١) 

 : ايت ةىبني ء تنقرمو تحلم نيب ىلع نطراع ن داقسش لع اكللذىر

 اذني قة
 هد رز ل+ه

 ؟رصتشي سيل نم مرت بنيد ١ 0 ل لراكعا 30

 .رده ءاهراجأ ئدل لا لو . «تلععشاف را ىتلا َّنِإ

 كاس تاس اش
 : تاللاب لحي رجحت نب َسْوَأ لاقو

 0 انتم هللا نإ فاو 2 اهنيد ناد نمو 1 تالأبو

 0 وم

 ىزعلا اوذهتآ مث ٠
)08 

 . ىزعل لال برعلا تحمس أ كلذو. ةانمو تاللا نم ثدحأ ىهو

 هداص ور .

 ا امشماه الو د «ةيكرلا ةازملا”* ةفسن ىف طبضلا اذه 00
 . اهكلمي : توقاي (0)

 رصتني سيل وه نمر صني فيو : .نوفثوح عيطو:« قالو عبط اشه نبأ “ريس” ىف ()
 1 .1 0 2 2 2 ١

 ٠ لتاقي : توقاي (5)

 . مكدالب : نجضوحج عبطو « الوب عبط ماشه نبأ ةريس ىف )3(

 امل 4 توقاي (0)
 ن1 باوصلاو . قايسلا هيلع لدي مك « كلذل ىعم الو ] ٠ “دبع اهب تعس”” : توقاي (8)

 +[ (تيديأب يتلا ““ةيكرلا ةنازحلا””ةخغسنل 2

6 



2 

 . تاللا اوذخت م
 2 عدو د قفرفإ 7 )01(

2 03 

 1 ناكو . ةعبرم ةرفص تناكو .٠ ةانم نم ثدحأ ىهو« فئاطلاب تاللاو

 قولا اسك تلك
0 

(5) 

 تدلل كرت نسمع رجلا فكك 2

 هللا اهركذ ىتلا ىهو ٠ مويلا ئرشسيلا فئاطلا دجسم ةرانم عضوم ىف تناكو

 11 كلو َتدّللا تبر 30 : لاقف «نآرقلا ىف

 تالا ميت و 0 | 42

 هس

 : ديعما نيورمع لوقي امو

 2 ه 22 1 ع 2 0 2

 ! كن سك تال نم اربت 5 ىذلاكل سأك لصو ىكرتو ىلإف

)6( 1 

 ردنملا 2 هئاحم ىف اا لوقتي هلو
0 

 هوس َء

 إ لال باصنألاو تالأاو 9 الو «ءاجحلا ردح ىتدرطا

 )١( تّدحأ توقاي ٠ ] هاظ فيحصت وهو [ -

 ناكو : ««ةّكزلا ةنازملا” ةخسن ف (؟) ٠ ئدادغبلا ةياور ٌتدمتعآ دقو] [ -
 ا لع) < ترق كلذي نرهاضي ةدسمل تيب ” فيقثل ناكو : ظحاحلا ل 5 )م

1 

أب انه ريمضلا رك ذ 9
 3 منَصلا رابتع

 ٠ ةعبطلا هذه نم ( 45 ص )ل رظآو [ ىعبطملا فيحصتلا اذه اسم الو] ٠ لتي : توقاي ()

 ه١6



 ١و ماشه رذنملا ىبأل

7 3 . 

0 | 2: 0 
 ىلص) هللا لوسر جرح ىح كاد ىلع لز .ماق :ةمظعت برحأ عيب شرف تناكو

 راس انف هيلع ب يك حتف ماع وهو ( ةرجحلا نم نامن ة كذرس ةنيدملا نم (ملسو هيلع هللا

)20 

 لبقأف٠ أمل ناكام ذخأو اهمدهف اهيلإ يلد ثعب ؛لايل سمخ وأ لاب عا ةنيدملا نم

22 

 0 رم ىأ نب ثراثلا ناك نافيس ذخأ ايف ناكف.( ( ٌمسو هيلع نلالص) "ىنلا ىلإ هب
00 5 

 "ا رحال ا ا ا اهل] امهادهأ «ناّسغ كلم ىناَسَملا
 )ع7

 :هلاقن ةرعش ىف ةمئلع انه؟ ذ ناذللا ثراحلا افيس امهو

 تورو ملح 0 + .امييلع اديدح َلرَس رهاظم

 «راققلا اذ َنِإ :لاقيف٠ (هنع هللا ىضر) ىلعل (ّلسو هيلع هلل ىلص) 'ىنلا امهمهوف

 .انهدحأ لع ل
 )زر(

 هتف تيتا هر كا [وهو] « سلا ىف يميسلا نيد دجو ايلع نإ لاقيو

 . همدهف ( (ٌمسو هيلع هللا ىلص) ) ىنلا

 دم اما اتعاب <« ةأنم ىلإ عج محار ريمضلا 0

 )١( حتفلا ماعوهو : ا توقاي .

 ٠ ةانم ىلإ ىأ (0)

 . ذخأ ام ةلمج ىف ناكف : توقاي (4)

 نم ( 5١ ص )رظآو ءاضيأ ىدادغبلا اهدي يو قدصأ اناورو] . رمش نيثراحلا: » (ه)

 . |[ ةعبطلا هذه

 . [قحلا ىه ةمجعملا لاذلاب انتاورو | ٠ مزحم امهدحأ : ”ىدادغبلا (1)

 ٠ ةعبطلا هذه نم ( ١+ ص )رظنأ (1)
 ٠ ىلع مامإلا فيسراقفلاوذ هل لاقي امهدحأف : توقاي (8)

 هطبضو ؟ءافلا مضي توقاي هطبضو ٠ هيلع اححصم حتفلاب ىأ “ةيكزلا ةنازخلا”” ةخسن ىف اذك (4)

 . [ ةعبطلا هذه نم ( هو ص ١ ح) رظنآو ] ٠ رسكلاب سوماقلا:ىف



 ءاننمألا باك 1

 و ؟

 1 : دمحم ن ماشهرذنملا وبأ لاق

51000 )00( 
 لل 2

 رم ل نا رب هللا دبع نس ع تأ نع نشرك ره لجر انثدحو

 ذخآ نَمَو ا ل سانا ملعأ تاكو) رمساب نبآ

 - و اعل هم هم 5 00,

 فقاوملا سانلا عم لوغقيف نوجحي اوناكف . اهريغو بري لها برع نم مدخإب
) 

 )4 ع ل

 5 .هدنع اوماقأو هدنع مهسوؤر اوقلخ «هوتأ أورقن اذإف ٠ مهسوؤ ر نوقلحي الو ءاهلك

 للا

 ةعيدو نب ىلا دبع لوم عر رلناو ندوعلا ماظعالف .٠ كلذب الإ امام مه نورال

 : برعلا نم 7 وأ« برم

 !جرزللا لآ لحم دنع ةانمب 0 ,قدص نبع تلح اح ىفإ

 . جرزمللا : ا 0 و ةيلهاحلا ىف 8 اعيمح برعلا تناكو

 0 .“جرزحلا ل لآل ل دنع” : لوقي كلذلف

 تناكو . 4 ئرخألا َةتلاثلا ةانمو )): لاقف (لجو ع) هللا اهرك ذ ىتلا هذه ةانمو
 همر

 :ةعارتو ليدل

 )١( ثّدحو : توقاي ٠

 ٠ | عباطلا نمو أ هنم اوبس *“نيآلا”” ظفل طققسأف | ٠ هللا دبع ةديع : »2 (0)

 00 ٠ رك "انذحاب تدحأل ١ تنكول”” لوك ترعلا - تانللا ق لاق ١ طظروهو ]+ دحام ترقاي (6)

 1[ يح نا أ مذ َّدَحَأ رطوق نع هدر وأ أام رظنآو ٠ انيدهو انلكشو انيزو انمتئالخب ىأ« قلألا

 - اوقلحو ةانم اوتأ اور اذإف توقاي (4)

 ٠ [توقاي ةياور تبوصتسا دقو ] - امامت هدنع مهجحب : '“ةيكرلا ةنازحلا** ةخسن (ه)



 و ماشه رذنملا ىبأل

 ٠ ةيقبلا ف ثعمس دقو عار هدو ماثر ىف عمسأ لو م رذنملاوبأ ماشه لاق

 (001١

 ( هياكىف (لجوزع) هللا اهركذف « جيون م موق اهته تناك ىبلا مانصألا ةسمللا هذه

 هلام هدزي مل نم اوعبتأو ىنوصع مهنإ بر حون لاق)): (مالسلا هيلع) هيبن لع لزنأ ايف
 رزامد م

 اًعاوسالو دو ةردتكلو كهل آ ردت ال اولاقو 1001 0 انامل فر

 همم سومم < لس سس اس راس اساس

 : (الالَص الإ َنيملاظلا دزت : الو اريثك اوُلَصَ دقو ارسنو قوعيو ثوغب الو

 اهرب رب روس

 ٠ او [اهودبعو] م مانص الل برعلا ت تناد 0 اذه عنص املف

 رق سس هد

 8 ««ةانم ليز”و “نم 02 ب هرعلا تناك دقو . ةآنم ةانم انك اهدذفا لك

 1 نكت ةحا نم رشا لحئاس نا رع
 0 00 قفوفإ

 لزني نمو جرزحلاو سوالا تناكو . [هلوح د كل 0 برعلا تناكو | /
 عور

 5 هل نودهو هأ نوحيذيو دول ٠ عضاوملا نم براق امو 5 ةنيدملا

22 3 

 رضمو ةعيب ر تناكو . (مالسلا هيلع) ليعا#©إ نيد نم ةّيقب لع دعم دالوأ ناكو

 يد نمد لع
2 

 "ىداذعلاةياور اخ دع[ دير ٠] لف © 22 ن1 قو“ هير ةنازنلا ن0

 .٠ | اهف لوعفملا دورول

 ٠ ةيحان : ىداَدُعِيلا )00

 هل حيذتو .:. ”يسول:الافو ٠ ”ئدادغيلا نع ةدايزلا ()

30 



 مانصألا باك ١

 )0غ(

 راكم ىذلا هريسم نم عا املف . هنم نزاك هو اوناكو

 2 39 0 قف

 . ماكر مده م نم هابحص ناذللا ناربحلا هعم مدق« قارعلا ىلإ هيف

 5 ِ ِِع 92م 5 وبا ك2 ١ ا : 5

 ماكر ركذب عمسأ مل مث نف ٠ 2 | لهأو ع دوهتو . هامدهف . هب اكناش : لاق )0

 5 ءاعمألا الو ناعشملا نم ءىث ىفر سل الو

 . . مالسإلا َلْيَق ناكام الإ اهراعشأ نه برعلا ظئحت لو هكيسس

 )١1( ص )رظا ١8 ( ةعبطلا هذه نم ٠ هصن ام ظحاحلا لاق دقو اذه :

 دلاخ نأو « ةمهمه ناثوالا فاوجحأ ن٠ ةِلهاحلا ىف نوعمس اوناك ممنأ ةياورلا ضعب ىفو ”

 ٠ (لسو هيلع هللا ىلص) ىتلا هذوع ىتح « هذقت ةماع قريد ىتح ررشلاب هتمر ىنزعلا مده نيح لو ولا َن نأ

 ناكمل فاطلأو لّيح ةندسلل ناك هنأ كشأ اهو ٠ ماوعلا نم بارعألا اهي نحتمل ىلاعت هللا نكي ل ةنتف هذهو

 6 ىلاعت هللا نأ تملعل « مهتدابع تويب ىف قب راخنا هذه نم دنملا ّدعأ دقام ضف تار تعفس ولو ٠ تل

 نوشاخيال بارعألا ها اناا الاف 0-3 مهتق اوس دق نيذلا نيلكتملاب سانلا ةلهج لع نم دق

 ةرارز نس لساب نيا .8 6م. نب ا ثيدح كلذَنِف كلذ ّر مم كويجعَتي لس <« ْفتاطلاب ناميإلا نم

 : لوقي اقتاه ممس هنآ ىدسالا
5 

5 00 0-6 
 دودو دو عيفرلا دحخلاو عابلاوذدو خ* رهف ىب ثيغ « ضايفلا كله دقل

 ١ : هل ابيححم تلف لاق

 ؟ رهف قب نم انل هاغتت ءرملا رم * ! ئدتلاو دولا اخأ 1< ىعانلا اهنأ الأ

 لاف

 / ءوى 6 8 2 2 ا

 !رصَقلاّ ب صتلاو سومدقلا تسحلا اذو دي ئدتلا احأ ورمع نب ناعدج نبأ تي

. »2 2 0-7-5-9 

 (.٠ 11 ص < ج) “ تاويملا باك ”رظا ٠ *"رثك بابلا اذهو

 5 ١ - [ قارعلا ْلإ نملا نمراس هنأل نتملا فام باوصلاو] - نم : ”ىدادغبلا (؟)



 3 ماشه ردنملا ىبأل

 #7 روعو .

 . ارسأ ريمح ْتذهنأو

0 

 1 هل معسأ لو ءادحأ هب تم ريمح عسا مو ١ عخلب (لل لاقت ضرأب هودبعف

 ا

 عبت مايأ ري ريمح ل اال نات كلد ناو ايزي ناقش دلو عر اعش امش

 . ةيدوهيلا لإ مانصألا ةدابع نع
0 

 ١ حئابذلاب هدنع نوبزقتيو هنومظُي « ء مائر هل لاقي“ اقع ثبب اًضيأريمحل نك .

 )1(. رسن دبع : اولاق نعي ٠ ) توقايل ريسفت ( .

 [ةيناثلا““ناك** ثفذح دقو] - لما مايأ ناكريمح لاقتنآل ناك كلذ نظأو : اذكه لصألا ىف (؟) .
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 « لوئسم مركأ هنإ ٠ اهتراضح ديدجتو اهبادآ ءايحإ لع ادعاسمو « ةميركلا

 : لوبقلاب ريدحلا ادلع

 5 ار كما

 ةنللل سس ىف ةرهاقلاب ةيكزلا ةنازحلا نع
 1914 رياني

 مدل عواد



 ماشه رذنملا ىبأل

 هطرشب ءافولا مدع امهو نيرهأب دعو انبحاص نأب سيه ذاتسألا ىنربخأ دقو

 رخآ باك دوجو لع ةقلعم انل هتقرافم لعجيس هنأو« باتكلا اذه قاعتب امف لقألا

 هيك 6-2 « قادس نأ ةريس” 00 رمجألا تبيركلا نه ردنا نوكي

 . مانملاو ةظقيلا ىف امهم ماحأو امهيلطتأ لازأ ال ىنإف «"ىنادمهلل

+ 
++ 

 . هقيقحتب قانع تغلاب نأ دعب بالا اذه راهظإ !لع نآلا تمدقأ كلذلف

 ةرهازلا همايأ ىف مالسإلا ءاملع اهاخوتي ناك ىتلا ةقيرطلا !لع هعبط ىف تيرحو

 تاعوضوملا ةعجاأ سه قف قيقدتلاو «ةدحاو ةدحاو اهلك تامكلا قيقحن ثيح نم

 رافشأو ءتدألا نوتموةعللا نيواؤذ كعجارو ةقشلا 1 كلذ لا
 و :

 . ىثاوحلا نم اريثك هيلع تقلعو « حيراتلا

 مجعم” ىف توقاي هنع اهلقن ىلا لوصفلا عيمج لع هقيقحتو هعبط ىف تدمتعأو

 رغم فرح تريكو . فارس يك دقلا ةنعق درو 1: عيبجب لعو ٠ «نادْيبلا

 ةيحيراتلا وأ ةيوغللا تانايبلا نم لكلا نبآ هدروأ اه لك نيريدتسم نيسوق نيبو

 «توقاي ىف ىتلا تادايزلا اهأ . مانصألا عوضوم سفنب ةيلصأ ةقالع اهب تسيل ىتلا
 5 2 8 2 . تا
 هيبنت نودب نيعبرم نيسوق نبي اهلك اهتصحو«نتملا سفن ىف اهعضاوم ىف اهتعضوف

 ذئنيح ىنإف«”ىدادغبلا نع ةذوخأم تادايزلا هذه تناك اذا الإ مهللا «ىئئاوحلا ىف

 «ةيرلمت سراهفب تاتكلا تمت مث ٠ ىثاوملا ىف كلذ لإ ئراقلا رظن تملأ

 اهتعمب هاك ىف ”ىلكلا نبآ اهركذي مل ىتلا مانصألا ءامسأب الودج (بيلإ ٌتفضَأو

 ةعبطلا هذبب ىانع

 امف ىجابمو



 هكدلون ذاتسألا
 تاكو قاملألا

 ىلكلا نبآ

 مانصألا باك

 اذه ىف ةروكشملا ىعاسملا بحاص «نزواهلو ةمالعلا اهاّذأ ىّتلا ةمدحللا نأ الع

 مولعب نيلغتشملا ناملألا ءاربكر بك أ نم لجر ئدل مارملا لككب ةيفاو نكت مل «بابلا

 ةنيدم نرآلا دوجوملا 2310616 هكدلون ذاتسألا هب ىنعأو مهفراعمو برعلا
 لضفأو ةناكم !لعأ نيقرشتسملا نيب هلو« نيعبسلاو ةعباسلا !!عفين دقو « غروبسارتس

 باطتب افوغشم لازام ( هتايح ىف دم نأ هللا وجرأ ىذلا ) لجرلا اذهف . ماقم

 هئاقدصأ مامأ هاجيو « مانملاو ةظقيلا ىف هب ملحي لاز امو ؛ مانصألا َباَك سفن

 اكل ل( 0 ىو حب هايل فراش نأ ديرخل هنأب هدالو وعسر

 كلت تدطصآو ةدوشنملا ةلاضلا هذه الع ترثع ىنأب ملع املف . ”مانصألا باك”

 (11685 سيه ذاتسألا ”ىرس وسلا قيدصو هقيدص ةطساوب ىلإ لسوت « ةنيعلا ةّردلا

 نيقرشتسملا ئدل ديعبلا هتيصائوس اهعراضيال ةرهش ةرىهاقلاب بدألا لهأ دنع روبشملا

 ةيفاغوتف ةروص نسراملولا مبتملا قشاعلا كلذ ىلإ تلسراف ٠ ةبروأ ءاحنأ ةفاكب

 ؟ كلا اذهب وم

 يق

 ال1 ا! يحلل كوكل رق ةتكيلا رع وم ىدودعوا ةضصرف تمتتغا دقلو

 « ةيرصملا ةيويدحللا ةموكحلا هتثعب ىذلا دفولل اسيئر « هنيثثأ ةنيدم ١415 ةنس

 ىتبطخ ىف هنع تماكتو باّمكلا اذه لع مهتعلطأو « ةريخذلا هذهم ءاملعلا تفشاكف

 ذاتسألا نأل دوجولا الإ بامكلا اذه راهظإ ّدوأ ال نأ الع : هانعم ام امف تلقو

 هدعوب ىفي نأ ىبثخأ انأو . مانصألا باك ري وأ تومي نأ ديريال هنأب لاق هكدلون

 راهظإ رحنؤأ نأ امإ : نيتطخ نيب هريخأ انأ كلذإف . هّدجو هدك تارمث نم ملعلا مرحيو

 هدوجو' لع قلعي و رحتآ باك !لع ذاتسألا ثحينأ امإ و هللاءاش ام ىلإ بالا اذه

 . هسفن الع هطرتشا ىذلا طرشلا كلذ



 «ناديبلا مجعم” ىف ةرثعبملا داوملا كلت عمج الع رفوتو كلذب لفكت ىذلا ناكو

 ةدابع ىف فلأف ."ىناملألا 7711811562 نزواهو ةمالعلا وه «بدألا ةنازح”ىفو

 ثحابملا نم اريثك هنفضو « ةيناملألا ةغللاب اضم اباك برعلا دنع ناثوألاو مانصألا

 هباك داك اف . ماركلامالسإلا ءاملع دروأ اه الع ادمتعم؛ عوضوملا اذهم ةقالع اه ىنلا

 ةعبط هنم ردصاف . لوألا هتعبط تدفتتو «موقلا هبهانت تح دوجولا ىف رهظي عتملا

 . حاجنلاو جاورلا نم اهتقباس لثم ا ناك (ةصحمم ةححصم ) ةيناث

)01( 

 نييناملالا ىناقدصأ دحأ دي '!ءةيسئرفلا ةغللا ىلا هلوصف ضعب تمحرتدقف «انأ امأ

  هتدجوف . ثاحبلا كلذ هلاقام الع فقأ ىكل ( 8:ةدصلع هلنورب روتكدلا وهو)

 ىلا تاوفهلا ىف هيلع رابغ الو . هديناسأ لكتسآو هئحب فوتسآ دق لاقي قحلاو

 هوجو نم اريثك بكترآ هفصان نإف . توقاي باك نم ةعوبطملا ةخسنلا نإ عجرت

 اهتعلطو لا ىقاوملا نم ريتك ى كلذ لع تينردقو ٠ هعباط ايف عقوأف لطخلا

 ءروك ذملا نزواهلو ةمالعلا لضف نم ضغيال كلذ نكلو . باّككلا اذه لفسأ ىف

 فراعمب نيلغتشملاو برعلا قانعأ ق توقاي عباطل ىتلا ماسلا نزملاردق نم الو

 ىذلا 7. 1؟ةنههدقو14 تىناملالا دافنتسو ةباَقْثلا ةثاحبلا ةمالعلا هب ىنعأو برعلا

 تايآ ماودلا !لعهل رطسأ نأ (لاجرلا رادقأ نيفراعلا قرمشلا ءانبأ نم ىتفصب) ىلوُلحي

 برعلا رث آه نم ريثك ءايحإ لع هرفوتو نيقرشتسملاو نيبقرشلل همدخل ءانثلاو ركشلا
 تاالضعملا نم ريثك نع ماهسإلا راتس تعفر ىلا ةنانطلا ثحابملا كلتل هعاطقنآلو

 . ةيخيراتلاو ةيسدألاو ةيماعلا

 . ةيكرلا قتازع ةظوفحم ةححرتلاو (1)

 هيلع ىعالطإ
 ةطساولاب



 مانصألا باك

 عوع ةنس مّرحلا 3 كف نع ثّدحي ىذلاوه ”قيلاوحلا , مامإلا نإ تااقاز

 دمحأ نب رابحلا دبع نب كرابملا نيسحلا وبأ خيشلا انربخأ ” : باتكلا لو ّةأ ىف هلوقب

 000 لا رانلا ى ولاول هل ريش ئذلا ئراقلا نإ 3 اما

 . فاكسإلا نيسحلا نب دمم روضحب 0 تناكو « ىتالسلا رصان

 ةجبنلاو

 'لع فلسلا ئرح ىتلا ةلممجا هذهب ةرّدصم انتخسن تآأكريتعن نأ انل حصي اننأ

 نيسحلا وأ خيشلا انريخأ : ”قيلاوحلا رضحلا| نب دمح نب دمحأ نب بوهوم لاق دو

 دمحم روضحب عمسأ انأو هيلع "السلا ... . رصان نب حي ةءارقب فريصلا ٠..

 .“«فاكسإلا نيسحلا نبآ

ِِ 
+ 

 قرشملا دالسو ةبروأب بتكلا نئازخ ىف نوقرشتسملا بقت املاط دقو . اذه

 مهعاسمنكلو . بالا اذه نم (ةميقس وأ ةحيص) ةلماك ةخسنب نورفظي مهاسع

 اوعجر « بلطلا مهايعأ ملف ٠ .نآللا ىل !| ةميقع مهثحابم تيقب و « حاير لا جار 53 تنهذ

 ”ىدادغبلا رمع نب رداقلا دبع خيشلا ىلإ و ( ةعساو ةمحر هللا همحر ) توقاي لإ

 نع هلاوقأو "ىلكلا تاياور نه هادروأ ام اوفقلتف « ( هنانج حيبسف هللا هنكسأ)

 كا سوو



 وهو ٠ ةنس م٠ غاب دق 4و4 ةنس ىف فريصلا ن ,آ ىلع باككلا اذه عما. نيح هرمع

 ملعلا الع نيلبقم ىهازلا رصعلا كلذ ىف اوناك مهنأ نع الضف « حيحصلا ليصحتلا نس

 ةلَوأ ةرمهلقنف باقكلا اذبم اتعآ دق ”قيلاوملا نوكيو .دحلا لإ دهملا نم هنوبلطي

 حابصلانب : ” لع نع هخايشأ نع هعمجس مث ءانل اهنيعب ١ مل ةنسىف تارفلا 00

 ه8 ةنس ىف ةيناث ةخسن كلت هتحسن نع لقنف داع مث؛”ىبلكلانب آ نعت ارفلا نب

 لإ غ4 ةنس نم ةدتمم باّكلا اذهب هتبانع نوكتف ٠ نينس رشعب هتافو لبق ىأ

 ؛ ةئس 16 راقت ةذف أ 260

 عامس ؛”فريصلا نبا ]6 باكلا اذه ارق ىدلا") رضأل نبدمم امأ (ج)

 ادوجوم ناككف . 6و٠ ةئدبف هتافوو 3 20 ةنس ىف هدلوم ناك دقف ) ("قيلاوحلا

 « مانصألا باك * ةءارق هيلإ ”قيلاوحلا هيف بسن ىذلا تقولا ف ىأ« 484 ةنس ىف

 : ”ىفريصلا نبآ الغ

 : كلذ نم تلد

 م. ةيدنم نم ىئدجت باكلا اذه ردصا ىف ىلا ةياوزا ةلسلم نإ 2 الو

 ٠ ةرجهلل 44غ ةنس ىلإ مث ع5» ةنس ىلإ دتممو

 حيرات يي

 : ها ا

 ةخسنلان ع ةمات ةيانعب ةلوقنم“ةيكزلا ةنازحلا”ىف تلخد ىلا ةخسنلاذإ

 . ”قيلاوحلل ةيناثلا

 مدل مهاد



 مانصألا باك

 محلا رهش ىف ناك عامسلا كاذنأو .اضيأ هعم عمسل ناك فاكسإلا نيسحلا نب دم

 ٠ 9+ ةنس

 . "قريصلا نبآ وه هيلع عومسملا نأ ةلسلسلا لأ نم انملع دقو

 نإ كلل ٠ دما ده لح ار 13 ىلا ةطقلا الإ انلصو دق نوكتف ذكتيحَو

 اوناك مهلكلاجرلا ءالؤه ناكن إف . نرايبلا حاتفمو قيقحتلا كحم ىه غو غ ةنس

 دقف « انس مهالعأو ارم مربكأ ”فريصلا نبآ نوكي ثيحب ةنسلا هذه ىف نيدوجوم .

 ٠ . نيقيلا نيع ىلإ انلصوو ناهربلا موو بولطملا تبث

 نيسحلا وبأ خيشلا» اذكه انتاور ةلسلس لوأىف همسآ درو دقف «"فريصلا نبآ امأ 1١(

 لماك *ىف ريثألا نبآ هركذ ىذلا وه وهو . «فريصلا دمحأ نب رابحلا دبع نب كرابملا

 فورعملا درصلانب رابحلا دبع نب كرابملانيسحلاوبأ» ىأ « هتبسن ىوتسآو“عيراوتلا

 تناك هتافو نإ : ريثألا نبآ لاقو . «”ىدادغبلا فريصلا "قوناخلا ”ىروطلا نبا

 بالا اذه عمس دق هدجن « ةاورلا ةلساس لإ انعجر ولف . ةرجهلل ه.. ةنس ىف

 لداعت ةّدم هتافو حيرات نيب و هعامس رات نيب نوكيف ةملسملا نبآ نع عو# ةنس ىف

 عامو لضفلا يىبأ ةءارقب ”قيلاوحلل هعامسإ حيرات نيب نوكيو ؛ ابيرقت ةنسا م/

 . بيرقتلاب نينس تس لداعت ةّدم هتافو حيرات نيبو 444 ةنس ىف فاكسإلا

 نوكيف . هإمو, ةنس ى هتافوو« ع+ ةنس هتدالو تناكدقف ويلاوحلا امأ (ب)

 ««تايفولا””رظنأو « ىرابن الل **ءايلالا ةهزن”” اضي ارظنأو ٠ ىطفقلا نع تاقحلملا ف هتح رترظنا (1) - كك ١ ,/12- 2 04-2 0 - هلا - . 50

 ««ءز || - . 5و
 نا ّى لادجال هنال 3 هل 2 هيغل نه ةعوبطملا هلا َّق درو 6 ةريع الو . ناكلح د 5

 24 <61 ا ١ 0 35 كة ال( 01 1 5 5 2 ١ ل 1
 1 و ايفا حا در 0 « كلذ ىلإ *“ةاعولا ةيغب”” ءداط نطقت دقو ٠ ةافولا ةنس امنا رايتعاب داليملا ةنس ؟ ذ ثيح « لمهأ دق ةتانلا

 | || ذد] | 2001 ال ١ هك
 ٠ باوصلا ىلإ هيماخا ىئراشاف



 ماشه ردنملا ىبال

 ةراشإ نمضتت اهنال ةيناثلا ىا) ”قيلاوحلا طخب ةخسن نم اهلقن هنأب اهرخآ ىف انربخي

 ٠ ( هلايب قبس ميتلؤألا ةحسنلا لإ

 . قيلاوحلا وه باككلا اذه ىوار ناب لوقن نأ انل غوسد تانايبلا كلت نف

 . هدكؤتو هديؤت لئالدب لوقلا اذه عفشت اننكلو

 : كلذ ليصفتو

 ةافو لبق ىأ ) ٠١١ ةنس ىف ئدتبت باّمكلا ردص ىف ةدراولا ةياورلا ةلسلس نإ

 ةماسملا نبآ اهيف ربخأ ىتلا ةنسلا ىهو) 48م ةنس ىف ىبتنتاو ( نينس ثالثب فلؤملا
 .٠ (باكلا ردص ىف احيرص هيلع صوصنم وه م «"قريصلا نبآ خيشلا باككلا اذهب

 كلت دعب هاورو باّتكلا اذه عمسأ ”فريصلا نبآ نأب لوقلا نم ةحودنم الف ذئنيحو

 .«انربخأ» هلوقب ائدتبم هسفن نع ملكتي ىذلا كلذل ةنسلا

 انيلع بحي لوبقم لوقعم قيرطب ريمضلا جارختساو لوهمملا اذه ةفرعم لجألف

 اذه اندنعىوقتي يحب هلكيو همقيرخآ اصن كلانه ائرنل باتكلارخآ ىلإ عجن نأ

 ٠ نيقيلا نيع وه نكي مل نإ «نيقيلا ةباثم نوكيو « نيمختلا

 ةءارقب ”فريصلا نبآ الع هعمس هنأب باتكلا لأ ىف انفّرعي ”َويلاوملا نأ كلذو

 نأ ئأر «باّكلا خاستنا  نرم غرف انيح "قيلاوحلا نكلو. كانه همسي مل لجر

 كاذاف «ئراقلا كلذ مسآ ىلإ و هسفنىلإ ةراشإلا ثيح نم هلأ ىف هلمهأام كرادتب

 الع ءازحلا نسحأ انتخسف لقان هللا ئزح« ةرابع ةيناثلا هتحسن رحخخآ ىف هطخي بتك

 بالا اذه عمس -قيلاوحلا نبا نأ قيقحتلاو مزحلا قيرطب ديفت ىهو.انل اهغالبإ

 نأو « "ىلع نب دم نبرصان نب دمح لضفلا ىبأ خيشلا ةءارقب هرحآ ىلإ هلأ نم

 ل
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 ىتخسن” هلوقب بالا اذه ةمتاخ ىف ”قيلاوحلا اهيلإ راشأ ىتلا ىهف « ةلوألا امأف

 هخاسقنآ خيرات انه انل ركذي ملو .”تأرفلا نب سابعلا نب دم طخ نم اهتلقن ىتل
 هذه نأ ىف ىدنع كش الو. همو ةنس لبق لاح لك 'لع ناك كلذ نكلو « ال

 :لوقي ثيح ”نادلبلا جعم”هفيلات ءانثأ توقاي اهمدختسآ ىتلاىه ةلوألا ةخسنلا

 تارفلا نبأ طخ نع هلقن ىذلا ”قيلاوما نبآ طخب ماصألا باك ىف هاندجوو”

 صوصنلا دحأل هوجولا لك نم قباطم فصولا كلذ نإف .«”يلكلا نبآ نإ هدنسأو

 . اذه انباكرحآ ىف ”قيلاوحلا نع ةدراولا

 ةروكذملا ةلوألا هتخسن نع اضيأ -َقيلاولا اهلقن ىتلا ىهف «ةيناثلا ةخسنلا امأو

 ىتلا ىتخسن نم هتلقن*: هلوقب باّككلا اذه ةمتاخىف احيرص كلذ !لع صن دقو.لبق

 ىذلا حيراتلاب انفرع دقو .« ل... تا سابعلا نب دمحم طخ نم اهتلقن

 ةخسنلا هذه ضراع هنأب انفع مث .ه» ةنس وهو «ةيناثلا ةخسنلا هذه هيف بتك

 هدلو عامس.و 011 تار ) ليعامسإ هدلو عم اهنيعب ةنسلا كلت ىف ةيناثلا

 . قاحمإ «ىناثلا

 001 دكا ةنارطا " ةحست اطرد ىأ ألا ها حلا ةلعز

 ٠ ةعبطلا هذه نم ( 54 ص نم ه س ) رظنأ )00(

 41١١( ٠ ص * جر ”نادلبلا جعم“ (؟)

 .(مالوصاج) “نا دلبلا جعم”* تارفلا نب[ نعاريثك لقني ةقث ةجح قيلاوملا نيآنإ توقايلاق ()

 ٠ تاقحلملا ىف هنبآو ”قيلاولبا ةحرترظنأ (4)

 ةخسنلا كلت هتب ون ىف تلخد دق روطسلا هذه بتاكْنأ «“ةيكرلا ةنازملا*” 'لع هللا لضف نم ناكو (5)

 * راسا ضرالا قراتم ق فورس تاتا سل كا ةدحرلا



+ 

 <؟ج

 . نيملازنكلا اذه مبنع انل لصو نيذلا دنسلا لاجرفف اليلق ثحبلانم ىل ّدبالو

 لع نسحلا وبأ وه (ةرجهلل 70١ ةنس ىف) هسفن "ىلكلا نبآ الع هأرق نه لؤأف

 نيذلا خايشألا نم هدعب نم ىلإ هلصوأ ىذلا وهو « بتاكلا تارفلا نب حابصلا نبآ
 انيلإ هلقن هنعو .”فريصلا دمحأ نب رابحلا دبع نب كرابملا نيسحلا نباب مهتلسلس ىبتنت

 . « عمسأ ال انريخأ» : هلوقب هنم ةماكل وأ ئدتيي ىذلا كلذ

 ليما اذه ءادسإ ىف لضفلا هيلإ عجري ىذلا«لوهجلا ملكتملا اذهوه رف

 ؟فورتملا اذه عانطصآو

 اضيأ انل اور ىذلا « ”قيلاوحلا مامإلا وه ملكتملا اذه نأ ىف ىدنع بيرال

 .بدألا ني واود نم ةريثك ةفئاط كلذ قوف انل ئور و « ”ىلكلا نبآل «ليحلاا باسنأ“

 : كلذ نايبو

 ةلءاسمو َناظملا ةعجارم دعب  ىئتده دق عوضوملا اذه ىف ةلصاوتملا ىئاحبأ نإ

 تناك ”قيلاولبا مامإلا نأ ىلإ -نأشلا اذه لثم ىف اهملإ نوكرلا حصيب ىتلا تاقّلؤملا

 اذهب اصوصخ «فيل آتلاو تاياورلا نم ”ىبلكلا نبآ نع ردص امب ةصاخ ةيانع هل
 م11 لصتملا دنسلاب هحايشأ نع تاكا اذه ىل' دقن“ هان حألا ناك ” تاكل

 ىب نمرخآ لجر طخب ةبوتكم ةخسن نع هلقن مث . تارفلا نب حابصلا نب "ىلع
 نسحلا ابأ هب ىنعأو «ةحصلاو قدصلاو ةنامألاب و بدألاو ملعلاب ريتشأ كف( تاردلا

 ةزوك ذملا هن ةحسا نع بكف :ولاوطا دع 20تارقلا ن نا

 5 ”ىهذلل “'ظافحلا تاجتيللا“ ىف ا « رجلا ١/5 ةنس قوتملا 6

 ةاوءر ىف قيفحت

 6« باتكلا اذه

 هارحألاع رارلاو



 ارا هلل
 تاكل ذك

 لا ل

 )غ0( )01(

 فوثإ

 باك شماه الع اءرن نحنو ٠ نيفنصملا رباكأ اهب جتحي ام هتاقيقحتو هلاوقأ نأو
 ميظع ىلع لدت ىهو ٠ ملاعلار يزولا اذهل ةريثك تاقيقحت هددصب نحن ىذلا مانصألا
 ٠ هملع ري زغو هلضف

 هه
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 نم ةلسلس دي الع هسفن ”ىبلكلا نبآ نع لصتملا دنسلاب باّتلا اذه انيلإ لصو
 كله ءاسأو . عوبو ةنس ءاروام لإ رتستو 7٠ ع ةنس ىف ّىئدتبت ءاملعلا ةذياهج

 الإ ثيدتهأ ىح مهنع ٌتثحي دقو ٠ باتكلا ةحتاف ىف ىذلا دنسلا ىف ةدراو ءاملعلا

 لهأو ملعلا باب رأ نيب مهتناكم نايبل «ةعبطلا هذهرحخ آ ىف اهتلقتف مهنم ةفئاط ةمحرت

 مالعأ نم هفلؤم ناك نإو الوهجم لازيال باك نع مجارتلا هذه تلقن . قيقحتلا

 ىضاقلاب روهشملاري زوال “هاحنلا هاينأ الع «هاورلا هاينإ”” وه باّملا اذهو .مالعألا
)5( 

 . رصم ديعص نم طق ةنيدم لإ ةبسن «ىطفقلا نيب“ فورعملا« مكألا

 2 )ع <17 صا ك5 5 ءابدألا را 6

 0 ةعكد» ران )0

 0 - بلع 1| كلت 2 ت10 ل ا ءا5
 نم هريثك مضارب تو نيورعلا حف ئ ىلإ هن وعللا تاالصعمل عع 3 لك كلذ تتر ول

49 5 2 
 بوق ايل ءابدالا حار

 و

 ري وصتلابب تالا نار د ا ا و يطل تم ويك وح نار ايا : / كا هتلقتف ٠ ةناطاسلا ةنازلتا اسما لا 5 يطل فلاب وف كوط ةنازح ىةناك تدف (4

 ناك نأ دعب « هتارع نم هداةتسالا ناضإ لكل ىنأت '“ةيوي دخلا بتكلاراد””ىف عدوم نالاوهو « ىسمشلا 0 . - 2 5 <؟ «6- «٠ ١1 5 ٠١ ىل - ءاأ

 20 5 "مءاإره « . 1 ١ | 1 . . ١ 5 5 2 10-6 ١0 02 03 3 017

 قاثلا ىدنفا دعسأ ةنازحى هنم ىرخا ةحسن ىلع ترنع ىن ١ ماقملا اذه ق هيلو هيبنتلا بجي امتو ٠ مدعلا ربح
5 . 8 

 ا ََح 3 1 3 1 0 2 1, <, <[ . : 02# . 01 ا
 3 سيمتلا باتكلا اذه نم ريخالا فدنلا رغ ىلع ىوتحنال ةحرسالا هده نكلو « اصيب ١ ةييطتطس#لا هيد

 دل ا م#ةءادذ



 ماشه رذنملا ىبأل

 ملعلا لهأ الع اهتفقوأ ىتلا “ ةيكرلا ةنازحلا ” ىف ةنيمث ةّرد تحبصأ ةخسنلا هذه

 نيزومار اهنع تاقتو + باكلا اذه عبطل اهتمدختسسا ىتلا ىهو «ةرهاقلاب
 داكت « سيفنلا لصألا نم ةروص ناسنإ لك دنع نوكيل (1956 8زد116) ةيفاغوتفلاب

 ٠ ادحاو ائيش وهو ىه نوكت

+ 
++ 

 تنأو . بالا اذه ةصاخ ةيانع مهل تناك مالسإلا ءاسماع نأب لوقلا ىل مدقت

 ّىبرغملاريزولا مهنم ركذلاب صخأ ىننكلو« هيلع اهتقلع ىتلا ىشاوحلا ىف كلذ ئرت

 نباب و مساقلا ىبأب فرعي و «نيسح نب "ىلع نب نيسحلاوبأ وهو ٠ غ٠ ةنس ىفوتملا

 . "ىبرغملاريزولاب رهتشآو «"ىبرغملا

 ةسايسلا ىهاود نم ناك «باجمإلاب ريدحلا «ريظنلا عطقتملا ءريبكلا لجرلا اذه

 مايألا هتدناعو ؛ هرضو هولح قاذو « هرطشأ ىهدلا بلح دقو .٠ نامزلا باطقأو

 لي رط ذيرش وه اذإ «ةلالحلا جوأ ىفوه انيبف. امسك اعو رادقألا هتسكاعوءاهدناعو

 اوعجر سانلا هل عضخ اذإ و« هتاداعمل داع نامزلا هافاص اذإ تح : لاح عار

 كاهل ائّدِصت هنإ لوقت نأ انبسحو .٠ ابيع هرمأو اينرغ هنأش ناكف « هتاوانمل

 لاوحأ حرشب ليطُأ الو. هتلود بلق ىف 'ئعس هنإو (”ئىمطافلا ةقيلطلا) هلا شاب

 لهأ َرشاعم « انمب ىذلا نكلو ٠ هتمحرتب ناكلخ نبآ لفكت دقف ةعقابلا اذه

 ايفاك اتقو لغاشملاو لبالبلا نم هيف وهام عم دي ناك لجرلا اذه نأ وه «بدألا

 هنأو « ةردانلا ةعتملا بتكلا نم ةفئاط فنص هنأو «هنيودتو هريرحتو ملعلا ةساردل

 و

 . (4ه صو 4م ص)ريدصتلا اذه ةمتاح ىف امهراظنا (1)

 ىبرغملا ريزولا
 بالا ادعو

 ربزولاب في رعن
 ىبرغملا



 ةديحولا ةخسنلا
 نآلا ةفورعملا

 رمع نب رداملادبع خيشلل اضيأت عقو (اهريغ وأ) ةخسنلا هذه نوكتنأ دب الو

 الذي ل هتكلو. "بدألا ةنازحن” ب روبشملا هبات ىف اريثك اهتعل تف« ىدادغبلا

 . اهلصأ نع الو اهنع ائيش انل

 ءايشأ لقنف اذه انرصع ىف قارعلا ةمالع - ”ىسول آلا دومم ديسلا ذاتسألاءاج مث

 .«برعلا لاوحأ ىف برألا غولب” موسوملا هباَكىف ىبلكلا نبآل مانصألا باّك نع

 بسحب ةدايزو ٍصقن عم «بدألا ةنازخ ” بحاص نع لقنلاب تك آ هنأ ىدنعو
 باك نم ئرحأأ عضاوم نع بلاغلا ىف ةذوخأم تادايزلا هذهو . هفيلأت هاضتقآ ام

 5 فرغ 4210

 . ةيزوحلا مق نبآل “ نافهللا ةثاغإ ” باك نع وأ ”ىدادغبلا

 انيلا لصي ملءاهمدختسآ دق ”ىدادغبلا نأىف كشال ىتلا ةخسنلاف لاح لك العو

 .نآلا ىلإ امنع ربخ

 تاخد ىتلا ىهف  ماعأام الع  ملاعلا ف اهريغ دجويال ىتلا ةديحولا ةخسنلا امأو

 «ىرئازحلا سهاط خيشلا ةباقتلا ةثاحبْلا نم ءارشلا قيرطب ماوعأ ةعضب ذنم قبون ىف

 | . قافآلا نم اهعمج ىف ىنافتملا بتكلاب علوملا كلذ

 (سع ذخألاب تك آ مأ ةرشابم “مانصألا باك ””مدختسآ ناك اذإ امع امهفتسم هيلإ تبتكدقو )١(

 0510119 لك ىكدلا دي رع تراك كلذلح ١ نآلا لإ تاو هنم قدري ل نكلو ٠ '«تدالا ةنازج ق درو

 اهرصتخ دق ّىسول آلا تأ ئوس « ةدحاو ةرابعلا اذإف © ”ىلكلا نبآ نع ««ةنازخلا ”” ىف ءاج امب وه

 يدل لن 1 ابهنع تملكت ىتلا تادايزلا كلت اهيلإ فاضأو ادج ةايلق عضاوم ىف

 ٠ ««هتنازخ””ىف ”ىدادغبلا هلفغأ امن ءىش هدنع دري مل ذإ « ةرشابم

 - يمول ”هلا ديسلا هاورام الع دايعآلاب تيفتك [ دقو « باتكلا اذه الع عالطآلا ىلرسيتي ل (؟)



 ماشه ندعملا ىنال

 “ مانصألا باتت »* هل ناورَم نب ليضف نب نسحلا نب "لع نأ كلذ نف
540 

 .ةمسأ كرايت هللا نود نم دبعت مجعلاو برعلا تناكامو

 با ةمدقمىف هرك ذ.«مانصألا باّك» هاهم عوضوملا اذه ىف باك ظحاجللو

 هنع لقن  ناويحلا ةايح بحاص ”ىريمدلا نأ اك« هعوضوم انفرعو ”ناويحلا“

 .فاقلا فرح ىف “شرقلا* الع همالكءانثأ ائيش
03 )) 

 . مانصألا ةدبعالع درلا ىف اباك فلأف ىخلبلا ديز وبأ مالسإلا فوسليف ءاج مث

+« 
* 

 رفاو ظح هل ناكف « سانلل هجارحنإل مويلا هللا انققو ىذلا "ىبلكلا نبآ بات امأ

 ةعوقلا ةميدقلا مهتقيرط 'لع هولقانتو هوسرادت مهنأ كلذ .نيققحلا ءاملعلا ةيانع نم

 ىثاوللا زم ازيثك هيلع اوقلطو ةثاناور اوطبضو « هتاءاكاوفقثو  ةياورلاو قلتلا ف

 : لصافْلاَو

 ِإ 5 أو ( هريخ عطقنآ دقف كلذ عهو

22 

 لقنف «روهشملا قيلاوحلا مامإلا طخبهنم ةخسن هيلإ تعقو ”ىو+لاتوقاي نإ من

 كورخ بديت هعيش اه يد هناك ف اقدفم هد راو كاذبا مجعم“ قايل

 .روطسلا نم ىل اوف ةخسنلا هذه ىلع مالكلا تا ءاجملا

 )١1( ص ) “ تسرهفلا باك *” ىف ميدنلا نبآ هركذ ١88 ( ج) ءابدألا رجعم ىف توقاي هركذ مث ١

 *ناثوألا ةدبع الع درلا“” هامسو 6( ) "0# ص ٠

 سيلو ١١5( ٠ ص ه ج) توقايل ««ءايدألا جعم”و ء( ١16 ص “كر فلا كاك 7 6

 :هعيلاع ىف اها لا ةلططا نعرأ هدر 2 تار

 ٠ تاقحلملا قادت ترا ()

 ليضف نبأ باتك
 مانصألا 5

 ايف ظحاحلا باك

 ايف ىخلبلا باك

 ىلكلا نبا باك

 هب ءايلعلا ةبانعو

 قيلاوملا ةحسن



 فيلاتلا ىف اهى ذ
 ةماعلا

 الل

 ”ىنلا عياب ىتلا ةرجشلا عطقل (باطحلاا نب رمع) ىناثلا ةفيلحخلا اعد ىذلا وه اذه

 نيملسملا ٍيظعت نم ئأر هنأل ءاهتحت “ ناوضرلا ةعيب” هباعصأ (مسو هيلع هللا ىلص)

 ٠ نامزلا ىدامت لع مهل ةنتف نوكت نأ سي هلعجام ءامل

 لامي دعب قبب م6 هنايذ تلي ةناكرأ ٌتدطوتو« مالسإلا مدق ت|رام اذإ ض

 «فوحلاا كلذ ةّدام تمسحنآو « ةلعلا تلاز املف . هللاب كرشلا ىلإ عوجرلا نم فوذلل

 مهيلإ لصوام لك اوعمفءانه نمو انه نم تاياورلا فقلت لع ءاملعلا رفوت ذئنيح

 11151 -[ةه نم ايدرحت اك © ةعدقلا تانايدلا كلم نع ةيقايلا تامولعملا نم

 ةيبدألا مهتايحي قلعتيام لكو «مهتشيعم لاوحأو «مهتاداعو ةيلهاخلا راعشأ نم قيام

 . ةيعاتجآلاو

 ىلا نقلا طماوأ ىف قوتملا ءريسلاو ىزاقملا بحاص) قاححسإ نب دم ناكف
 نم || ىف هباك نكلو. ةميدقلا مهتادابعهأ نم ءىبند ملأ نم لو ( ةرجهلل

 لا اذه لإ ىتلا ريض قى ايوطم نازي أل وه وأ ةدوحمولا

 درفأ نم لأ ناك (اببرقت نرق فصنب قاحتشإ ن نا ىلا | ناكل

 . مانصألا باك هامسأ ءهب اصاخ ارفس عوضوملا اذهل

 اوفلأف« عوضوملا اذه رامغ ىف لوخدلا الع ١ لع مالسإلا ءاملع مدقأ دهعلا كلذ نمو

 «تسرهفلا ٍباَك ىف ميدنلا نبأ اه انأبنأ ىتلا اهئامسأ اوس « ءىشث اهنم انلصيمل ابتكه يف

 . ءايدألا مجعم ىف :ىوبجلا توقايو
 ضعب اهقاانل طفحو « قاحإ نبآ اهفلأ يلا “© ةيوبنلا ةريسلا””رصتخاف ماشه نيب كلملا دبع ءاج (1)

 ب”

 || ١
 ىشلتارذوبأو (ه١8 ةنس قوتملا) ىددنألا ”ليبسلا ىلأ مث « ٠ راثوألاو ءانصألا ةدانع نع تانايبل

 ةدامعب ةصاخلا ليصافتلا نم ايش اناضأو بسرغلا نم ماشه نبأ ””ةريس”” ىف ام ضعب ارسفف 70/١( ةنس ىف)

 - ارثعيم انتشم © ءايلعلا بتك ىف درو امع الق مانصألا



 ماشه ردنملا ىبأل

 ةيانعلا ىلإ ةيمالسإلا ةراضحلا !إء اهرصتخم ىدايأو اهفنصم ةلالج ىنتعد كلذلف

 غزرفتلل ىتقو نم هز صيصخت ١ع هللا ةنوعب تلؤعف . سيفنلا ردانلا رفسلا اذهب

 ةياغلا غولبب ظحلا ىدعسأ ىردأ تسلو . هناوم دعب هئايحإو .هتافر نم هثعبل

 تمنأو ةغاستن [ف تضرش كك, كاع :لك ازه كلل ١ بسلا حرا ديمفلا اذه

 ! ريسيتلا ىلو هللاو ؛ ريسيلاب سيل |ءزحج هنم

 لبيد كايضأ كاك ل

 هيلع الكر ظنآو ) مايألا هذه ىف هعبط ىل "مت دقف ليخلا باسنأ با امأ
 . ( كانه هنع هتبتك ىذلا ريدصتلا لؤأ ىف

 مانصألا تاك

 «هللاب كرّشلا نم اهعوبر ريهطت لوألا همه ناكف « ٍترعلا دالب ىف مالسإلا رهظ

 لكب «ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب مئاقلا زاف اذإ ىْتح .ناثؤألاو مانصألا ةدابعل رثأ ٌلكَوتو

 قيفرلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لقتنآو « ديدحلا نيدلا لع ترعلا ةماك ع مجو « ديرب ام

 مهل دزجت ذئنيح . لوألا مهتادابعو تيغاوطلا ىلإ بارمعألا نم ريثك ذترا « لعألا
 ٠ ناميإلا ةريظح نملإ مهداعأف قددصلا كن ورنا ةسلح

 ألا لوأىف نوساحت ءملعلا باب رأ نم وأ محلا لهأ نم «نوماسملا ناك كلذل

 2 مهنم ريثكلا رودص ىو مف اهتيقبلو اهب موقلا دهع برقل ناثوألاو مانصألا 5

 «ةيلهاملا هي لوألا ةنجلا نم اي اقلط نوكي امر ام ةقافلا سوم قا
 : ميدقلا لالضلا لإ لإ

 دي "له ]ل

 لحو ةينمأ

 برعلا ضر أ ريهطت
 مانصالا نس



 م
 اهب نيقرشتسملا

 ات وقايراصتخ |

 مانصأللا باك

 لجر لحرف سلدنألا ضرأىف قابلا باّكلا كلذب نوقرشتسملا ءاملعلا منهآ دقلو

 ميو «هخسن الع هسفنب رفوتيل (0. 11. 8هواهج كيب ةمالعلا وهو) مهلضافأ نم

 مشجنو « بلطلا باكر 'ئىضنأ نأ دعب هنكلو .ناقتإلاو ةيانعلا نم هقحتس اع هعبطب

 « ”ىلكلانبآل سيل باّمكلا نأ ققحت هنأل . برهلاب ةمينغلا نم ىضر « بعتلا نم مشجتام

 بكارتتف نوخاسملا نوخاسنلا اهمكتري ىتلا طيلاغألاب نوحشمو روتبم كلذ قوف هنأو

 هجو ”ىأ لع عبطلاهمادختسآ ناكمإلا ىف سيل هنأ ررقو . ضعب قوف اهضعبتاملظك
 )غ0(

1 5 5 3 0 
 نوصتق ءاملعلا لازام ىذلا « ةرهملا باكل اًدج ةزيجو ةصالخ نع ةرابع هنالك ناك

 ٠ هريح نوصقتسو « هرثأ

 هام# باك ىف ةرهمتجبا رصتخأ دق (!هارث هللا بّيَط ) ”ىوملا توقاي نأ !ع

 00001 ا ل تلف رسما كايذو < بسنلاةرهجب باك ني ضتفملا»

 اك ى لالا اكنانن راطب انكلا. ةرهاقلاب ةبويدكلا بتكلا راد. ىف ةظولف

 اصوصخ « اهتاسماكن مو اهروطس نم مظع ءزجب تبهذ دق ةبوطرلا نأ مك« عضاوملا
 0 ةانسأ ف

 . (/ة.ة/و.5ص) 19٠88 ةنس““ ةيقرشملا ثحابلل ةيناملألا ةلجخلا*”اهترشنو كلذ 'طعاببتكىلاةلاسرلارظنأ )0(

 ٠ رات م ٠١٠ مقر تحتو ةيمومع مقر تحت ةظوفحم ىهو ١١١ ٠ اهقاروأ ددعو (؟)

 “© ركع رس مهاربإ جاحلا معنلا ىلو كلم ”” نع هيلإ ةلقتنم اشاب لضاف ىفطصم موحرملا ةعومجم نم اهلصأو

 هذه نأ نظي اذه لبق روكذملا ىناملألا كيب ةمالعلا نأ لع ٠ ريبكلا ىلع دم نبآو ريهشلا رصم لطب ىنعأ

 ةخسنلا ىف دراوللو “'تسرهفلا ”” باَك ىف ىذلل فلاخم ايف بيترتلا نأل “© بضتقملا” ىه تسيل ةخسنلا
 نإ « رفسلا اذده ءايحإ ىلر سيت نأ ىلا هيقبأ مالك كلذ لع ىلو ٠ اهاوحأ انل حرشو سلدنألاب اهآر ىلا

 ٠ مالحألا تح



 اهنم ةيقابلا ةلالا ىناسع ةبروأب بتكلارودفو ةرهاقلاو ةينيطنطسقلا نئازحن ىف اريثك تحب دقلو

 بيقنتلا نم هتيناع امو« ىّرحتلا نم هتلوازام دعب دجأ لف «هتافتصم نم ءىشب رْفظأ

 ىوسو « سسذلا ىف ةرهمجا هرصتخم ائوس ةديفملا ةديدعلا هفيناصت نم ءىثل 5

 :امهو . ملا ءىثثلا ىلع ماعلا نم ايوتحأ امهاكلو مخلا ىف نيريغص نياك

 . مانصألا باكو :مالسإلاو ةيلهاحلا ىف ليحللا بسن باك

 ناسلا زري يداك 215

 امزيجو فيرعت وه لبو باسنألاب ملعلا لهأ ليعت هيلعو «ناكرلا هركذب تراس دق بالا اذه

 ةريغص ةعطق ئوس هنم قب ملف هلك كلذ عمو. مايألاهوحمتال اتيص انفلؤمل دلَخ ىذلا

 قوك طخب « سيراب ةنيدمب ةيلهألا بتكلا راد ةظوفحم ىهو . ةقرو ١م نم فلأتل
 تكداخ ع تا 0 نم ىناثلا نرقلا رحخاوأ ىف اعئاش ناك امل هباشم

 بسن ىف بتك نم لكل ديحولا ردصملا وه ىذلا عيدبلا باّكلا كلذ ىداوعلا

 نيققحما خويشلا نم هدعب اىتأ نمم هريغو ”ىسلدنألا ”ىرهاظلا مزح نبآ لثم « برعلا
 ؟ نيضارلا ءاملعلاو

 اهاياقب ةميدع ةميقس اهلك اهنكلو ؛ تاطوطخم ضعب هردنول نئازح ىف هنم دجوي هنإ معن

 لاي روكسالا رصق ةظوفحلا ةخسنلا نع الوقنم ءاملعلاهربتعي ىذلا كلذ ىّبحب ةميقلا

 .ايئابسإ ةمصاع ديردم نم برقلاب

٠. 

 فضنوارتميتتس؟ ه, اهضرعو ارتمتتس؟ ؟اهنم دحاولا قرلا لوط « قوقر نع ةرايعىهو ٠٠١ 41/ قر 00 )00(

 ا ل رادب ةظوفحملا هيب رعلا تاطوطخلا تسرهف ءعضاو نياسود نورابلا زع) ارطس ١٠ ىلا" غم فر لك ىف

 . ( سراب ةئيدمب ٌةيلهألا بتكلا
7 ِ . 

 . (ةيناملالاب,بوتكم وهو) ةيب رعلا ةغللا تايبدأ ىف (8:هء]اءو]مددسدد) نيكورب باكرظنا (؟)

 كك ل



 اهمادعنا

 مانصألا باك

 «ظحاملا ةياور اندمتعآ اذإف . مثيلا نم ربشأ ناك هباب ىف "ىلكلانبآ نأ مولعملاو

 رابخألا عضوب رهتشآ ىذلا مثيلا نم ماشه فوخ ىف ةلعلا نأ ىنظتن نأ انل ناك
 7 6 / 1 )0غ( 1

 . نيرخالاو نيلقألا ىف هب هحضفي اربخ هيف عنصي نأ تاياورلاو صيصاقالاو

 فر 6 ع 4 1 : ا 3-7

 . خألا وه لؤآلاو . ةرجهلل ؟.5 ةنس ليقو « ٠١ غ ةنسىف "ىبكلا نب ةافو تناكو

 م
+ 

 قفورثإ 1 ع :

 .تسرهفلا باك ىف ميدنلان بأ اهلك اهدروأ دقو .اباك ١8١ غابتف هفيناصت امأ

 رابخأىف مثءتادوووملاو تاتويبلاورثآملا ىف مثغمالسإلا لبق برعلا ثيداحأ ىف ىهو

 رعشلاو نادلبلاو مالسإلا رابخأ ىف مث «ةيلهاملا سعأ نم مالسإلا براقامو لئاوألا

 5 كلانه هأرت 6 كلذ ريغ لإ «راعمألاو ثداحألا ق مش « برعلا مايأو

 قبب ملف . ناسنإلا ةعرجب وأ ىهذلا ةيانجي تبهذ دق ابيرقت اهلك بتكلا هذه

 تاياورلاو تارابعلا نم ءريسيلا رزتلا الإ ريبكلا ”ىمالسإلاىبرعلا ةغبانلا اذه رانآنم

 . لاقملا اذه ردص ىف مهنم رفن لإ انرشأ دقو نيفنصملا ضعب اهلقن ىتلا

 5 * - 1 ا ا 5 2-520
 دانما كل ع ح اا 0 ِ ع ٍ صاق دب َر دواد 6 ا را ات 161 كلور تزكلاف عصولاب ىدع نب ميطا رهشأ دقل )0(

 تر هكنلا اك 3 ناك دع نب محلا تكك دقو, (0) ١ نص + ج) ««نيستلاو نايلا# عنصام ةأرملا كلت

 َّح ا ىور دقو ١17١( ٠ نص ١ ج) " نييتلاو نابلا م هبتك دق نأك ىح مبنم كلذ عضعضاف ©« بعك نبأ

 نال ثيدحلا اذه معا ا و 3 هلو هيقعف رداب 2 2 ص ) **ءالخيلا”” باك ىق اثر دح هنع ظحاحلا

00 

0 . 

 ميلا ثيداحأ نم وهو ٠ ىبرع هب ملكتي نأ زوجي الام هيف

 تاردش””و ء[ ىدادغبلا بيطنلل ىاثلاو « دعس نآل لوألا لوقلا بسنو | ''تايفولاب ىفاولا“” (؟)

 .(؟١٠ ؛ ةنس ثداوح ى)''"بهذلا

 ٠ بالا اذحل لوألا ىحلملا ى ةيذهم اهانرشن دقو ٠ ( وم و ص) (©)
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 ؟قيدص تنأو «ىنود ةمح م ميا !رذنم ابأ

 !قيرط] مدا َبْتدإو 5 + ىتحدمو ىلا كير أت نإ

 رخي نأ ىف” ئلكلا نبآ ىلإ مّدقت مهضعب نأ قاغألا بحاص هاورام كلذ ريظنو

 هيفنت لبعد لثم !لعافاي* : هل لاقف . ةعازخ نم سيل لبعد ىعاشلا نأب سانلا

 ( !ىغأاب هللاو) لعد '!هيحنت ىح هيف تبغ ءاهرخ نم ناك ول اهلا 11-7

 : “© !اهلع ةعاج

 رطخا دق هنأب فراس. يلكلا نيا راا# ىعذلا حاسس انفتس اة 1

 « بسنلا ىف اهتيذك ةبذكل وأ ” :«هلوق' ةنغ ئوز كدقف' ٠ بزكلا نتم تكور ىلإ

 يشل تا ةمأ تناكو)ز 1 1 نع ىنلأس ”ىرسقلا هللا دبع نب دلاخ نأ

 نع نيرصن.ن اب ةميذج نب ةرعرع تنب بط. ز ىه: لد

 . ىلصوو كذب رسف
 عقوأ «لاملا نم هدنع ايف ةبغرلاو «رابحلا ىلاولا نم فوحلا ناك ءاذه مص نإف

 «راعشألا نم ظني امبر امثو سساون ىأ نانلا ب ةلاددلا لا

 ءالك أ سانلا لك أيناك ىبلكلا نب ماشه نأ مهضعب نع ظحاحلا ائور دقو« اذه

 باذ « ىدع ن , مثيلا ار ذر هكر ةبايع ياك ةبوارو « ةباسن ةيكاع نكي

 قاحسإ نأ «تايفولاب ىفاولا* ىف ىف ”ىدقصلا ١ ىئورو ٠ رانا لع صاصرلا بوذي يك

 ميلا : ةثالث اور اذإ نوب وني نحلم تيار لاف ك1 كاد كفل لع نك احلا

 اذإ ساون ابأو ؟[ىنملا] اقراخم ائأر اذإ هيوّلعو «"ىبلكلا اماشه ئأر اذإ ىدع نبا

 ” ةهاتعلا انااا

 -( 0س 10 تل

 .(همصاوج)“ 'ىناغألا“ )0
 5١ جا ل ىف اهةحلي اه امو ةياورلا رظنآو ©« ( هال ص ١ ج) ““ نييبثلاو نايبلا”” رظنأ 69

0 

 قدصلا لع هنريغ

 هيف هتبذكب هفارتعا

 مامأ هلئاضت



 هياعديف داتعآلاو

 . هبطاخي لاقف

 مانصألا باك

 تدخين تل نودام ذحكل دل !إع تضبقف ةآرال اموت تزظنوا !نايأ ةثالثف
 قفز 1 )01(

 لج | ةننأ نع طور طل ناك ك1 هج كا افوفاع

 طورش هب رفوتث ىذلا لوطلا هتيحل لعجي نأ دارأ هنأل . لوهذ كلذ دعب سيل
 نمزلا نم ةّدم ةيرخسلاو مكهتلل اعضوم هسفن لعجو اهلك اهصقتف « ةيعرشلا ةلادعلا

0 2) 

 هنامز ىراص ىح« برعلا بسن ةفرعم ىف تايآلا ةيآ لجرلا ناكدقف كلذ عمو

 د ىف وأ مهباسنأ ةفرعم ىف هيلإ نوعزفي اوناك موقلا نأ هرهأ نم غلب دقلو
 ساوف ابأ نأ كلذ نم رك ذأ . راهتشآلا نم اًظح اولان دق اوناك اذإ « مل باسنألا 2001 ا 5 َ 5 116
 « لعفي مل اذإ هدتهو ٍجذَم ب بسن ىف هب جزي .نأ انبحاص نم بلط

 ن

 نيخرؤملا نم هريغو “ تابيفولاب ىفاولا ””و “© ناكلخ نبآ””رظنآو ““ ىناعمسلا باسنأ ”رظنأ (1)
 ٠ ةقباسلا ىشاوحلا ئدحإ ىف ةروك ذملا عضاوملا ىف

 . *"تايفولاب اولا” (؟)

 .. رطضآو « مايأ ةثالث هتينك ىضندقف ٠ ءاكذلا ىف هللا تايآ نموهو ظحاشبا عقو لوهذلا كلذ لثم ىف (6)
 نب دم همسآو) ىمابعلاريزولا ىناقاخلا اذهو ٠ ! نائعوبأ : اولاقف « هتيب لهأ اهنع لأسي نأ ألا رخآ ىف
 ل|/7 لاقيف هتع لأس و هيلع لسيف اليوط هفرع دق ىذلا لجرلا هيلإ لخدي ناك. لوهذلا ريثك ناك دقف (هللا ديبع

 ىلع نسحلا ىبأريزولا عم اموي سالجو ٠ ةلَوَألا هلاح لثم هعم هلاج نوكتف موي دعب هاقلي مث ٠ نالف اذه : هل

 عد نأ مهو « هذي ىف تناك ةحافتب هيبحي نأ دارأف [ ةنيفس | ةرايط ىف اناكو « حارحلاب فورعملا ئسيع نبآ

 : ائسيع نب لع لاقق ! انطلغ ! هلل انإ : لاقو - ءاملا ىلإ ةحافتلاب رو حارا هجو ىف قصبف - ءاملا ىف

 زوردمأ ذاعسألا عبط ىباصلل «ءارزولا خيرات ىف ءارعألا ةفحت ””رظنأ ) ٠ ( انحطل ىأ ) انطلم ! هلاَنِإ
 دجحأ نب ليلللا ثداوحو « اذه -(؟178 6 ١7٠7 ص .  ١ 4 ةنس توريبب نييعوسلا ةعبطمب ىزيلكتإلا
 . ؟ذن نأ نمربشأ هتافوو

 نم (4 ه7 صو) « #٠ ١4 ةنس قالوبب لوألا ةعبطلا نم (؟0 ١ ص ١ ج) ““ئثعألاجبص” (:)

 .(ماو18 ةنس)ه ١ +١8 ةنس قالوبب ةيناثلا ةعبطلا

 . ١ 884. ةنس ةرهاقلا عبط ١( 4 م ص) “سون نأ ناويد” )هز

 ملا مهاد



 ريثك ناك هنأ مه “ماشه” خب خي رجن الع ثيدحلاّلهأ عمجأ فيك ىردأ ا اذه

 : هلوقب هنع ربعي نراك ىذلا هؤدبم كلذ لع لدب ٠ رابخألا لق ىف طايتحألا

 . هلؤش هلع ىقعو اذبملا اذه كرلاي 00 «بوتلا ل ىف علا لثم ريملا ىف دانسإلا“
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 ش 3 ذاسلا حا سلر 141 ا

 «نافرعلا ديدانصو ملعلا نيطاسأو « ةيقرشلا ةضبنلا ناكرأ نم هدع انثأ مرح ال

 اع قابلا تيصلا كلذو « ديعبلا وأشلا كاذ ٌدغلاب ةيمالسإلا ةراضحلا تناك ماي

 ٠ مايألا ىلاوت

 ةياورل ضّرعتيامدنع اهس الو« تاطقسلا نم ولخي امَّلق ئرابخألاوأ خرؤملا نأ الع

 اهرك ذ ىتلا رابخألا نأ "ىلكلا نا ٍس قافألا ثحاص هد ةعدقلا رابخألا

 اذهو ”: لاق مث «هراعشأ ىفو اههف نيب ديلوتلاو اهلك ةعوضوم” ةمصلا نب ديرد نع

 : لوقيو رابخألا ضعب هنع ىوريو جرفلا وبأ دوعي مث“ "لكلا نبآ بيذاكأ نم

 6“ لكلا نأ بينك نم اذه لكس

 نعالا كلر دكا طفلا نق ةرخأ لكلا نبآ ناك دقف  هلكك اذ عمو

 نوزاتعي نيذلا ىهذلا دارفألو ءاملعلارباكأأل امزالم لازام ىذلا لوهذلا ف عقو هنأ

 : هصن ام هسفن نع انل ئور دقف . ريكفتلا ةمادإ و رظنلا ماعنإب «ءامهّدلا الع

 الع ىنتاعي مع ىل ناك ! ٌدحأ هني ملام ينو «ٌدحأ هظفحي ملام ٌتظفح#
 ةتلخفف . ى درار هلة 0 جرحأال نأ تفلحو اني تلخدف « نآرقلا ظفح

 . «تايفولاب ىناولا”رظنأ (1)
 ٠١(. ١و صو ج) *«ىناغألا*”رظنأ )0

 .(ههصد١ج) » > 6)

 هتالعت

 هلوهذو هظفح



 انرظن ىف هماقم

 مانصألا باك

 الئلو« ميركلا لوسرلا نع روثأملا ىلإ « ميقسلاو ليخذلا قّرطتب اليكل« هل مهقيثوتوهب

 ؟ لوبقم ريغ لوقل وأ لولعم ثيدحل احوتفم بابلا نوكي
 )غ1(

 ضفرلاب ماا ارومتم وهو« ىلكلان 3 لاثمأ عم تسلا لهأ ددشس ذل ا

00 

 ؟عيشنلا ىفولغلابو

 ىلا رابخألاو بئاجعلاو بئارغلا ورب هنإ ”ىبلكلا نبآ نع "ىناعمسلا لاق اذهل

 55 ناك هنإف كقمدملا اص لج نب دمحأ ماهإلا كمشسو امل لوصأ ال

 2 نا 5 هم 5 ش 0 -

 تننظام « بسلو رم بحاصوه امعإ ؟ماشه نع ثدحي نم” : هقح ىف لاق دقو

 < 1! هنع ثدحي اذحأ

 تاقبط *” ىف ”ىبهذلا صن كلذلو . باوصلا ىأرلا»و لصفلا لوقلا وه اذه

 هنأ ىلع ( رّبعلا ” بحاص نع القن ) “ بهذلا تارذش * بحاص و “ ظافحلا

 + داع اي راح اطفاح ناك هنأت ارتعا اهييكلد ء تيلخلا ء]وزدم

 نسحلا نعرتعملا نبآ هاور اك« ماشه اع ءانثلا نسحيي ناكف نيعم نب بحي امأ

 . كاذب لوقن الوب ثيدحلا لهأ نم هتفصب "ىلكلانبآ لع داّتعآلا ديرنال نحنو
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